
Þeir voru ófáir sem lögðu leið 
sína í „Láru Bjarnabúð” í síðustu 
viku. Höfðu margir sýnt áhuga á að 
skoða húsið eftir miklar endurbætur 
sem gerðar hafa verið á þessu gamla 
húsi sem stendur við Ennisbraut 2 í 
Ólafsvík. Það er hverju bæjarfélagi 
ómetanlegt þegar gömul hús og 
sérstaklega þau sem eiga sér mikla 
og ríka sögu eru endurbætt og fá 
nýtt hlutverk en grotna ekki niður 
og eru rifin á endanum. Núverandi 
eigendur hússins eru þeir Sturla 
Gunnar Eðvarðsson frá Súgandafirði 
og Tryggvi Leifur Óttarsson frá 
Hellissandi. Það er margt gott 
sem vinskapurinn getur af sér í 
gegnum lífið og nú hafa vinirnir, 
herbergis- og skólafélagarnir frá 
Menntaskólanum á Ísafirði staðið 
fyrir algjörum endurbótum á 
Lárubúð í Ólafsvík. Lögðu þeir 
saman af stað í þetta verkefni að gera 

upp húsið og reka þar gistiheimili. 
Fannst þeim við hæfi að nefna 

hlutafélagið sem þeir stofunuðu 
um reksturinn Lárubúð eftir frú 
Láru Bjarnadóttur enda hefur 
húsið alltaf gengið undir því nafni. 
Lárubúð er sögufrægt hús í Ólafsvík. 
Húsið var byggt af þeim hjónum 
Láru Bjarnadóttur og Jóni Gíslasyni 
í kringum 1932 og var þar meðal 
annars fyrsta vatnssalernið sem sett 
var í íbúðarhús í Ólafsvík. Einnig var 
þetta fyrsta íbúðarhúsið, í bænum 
sem var rafvætt. Lengst af var 
starfandi verslun Jóns Gíslasonar 
í húsinu með póstafgreiðslu og 
fleiru. Þeir félagar Tryggvi og Sturla 
réðust ekki á garðinn þar sem hann 
er lægstur en samkvæmt faglegri 
úttekt frá verkfræðistofu átti ekki að 
borga sig að gera húsið upp en það 
var komið í algjöra niðurníðslu. Þeir 
byrjuðu nú samt og keyptu húsið 
í ágúst 2015. Höfðu þeir það að 
markmiði að endurbyggja húsið og 
reyna að endurnýta það sem hægt 
væri í svona gömlu húsi, enda húsið 
fallegt og á besta stað í bænum. 
Fengu þeir listasmiðina og feðgana 
Þóri Jónsson og Jóhann Þórisson á 
Rifi til að stýra endurbótum. Segja 
má að húsið hafi að hluta til verið 
endurbyggt en nánast var skipt um 
allar lagnir, glugga, einangrun og 
ytra byrði hússins, auk þess sem 
miklar endurbætur fóru fram að 
innan. Reynt var að halda í það sem 

hægt var á efri hæð hússins enda 
var smekkvísi þeirra hjóna Láru og 
Jóns mikil. Neðri hæðin var mjög 
illa farin en það hafði lekið inn á 
hana í all mörg ár og þurfti því að 
endurbyggja allt í henni. Tókst þeim 
feðgum verkið mjög vel og er allur 
þeirra frágangur til fyrirmyndar. 
Það þarf marga iðnaðarmenn til 
að koma að svona verki og voru 
þeir allir heimamenn. Að sögn 
Tryggva Leifs er það mikil gæfa 
að hafa aðgang að svona miklum 
fagmönnum í sveitarfélaginu. 
Gistiheimilið hefur nú tekið til starfa 
og er leigt út í skammtímaleigu í 
gegnum leigusíðuna Airbnb. 
Umsjón með húsinu hafa þær 
mæðgur frá Hellissandi Júníana 
Björg Óttarsdóttir og Guðlaug Íris 
Jóhannsdóttir. Að sögn Tryggva eru 
þeir félagar bjartsýnir og bókanir 
fyrir sumarið góðar. Eru þeir 
félagarnir stoltir af þessu verkefni 
og aldrei að vita nema þeir taki 
að sér annað verkefni fljótlega. 
Þeir sem komu á opna húsið og 
skoðuðu Láruhús voru sammála 
um að verkefnið hefði tekist mjög 
vel og voru mjög ánægðir með 
þessar framkvæmdir. Voru margar 
minningar rifjaðar upp á meðan 
húsið var skoðað enda margt gerst 
í þessu fallega húsi.

þa

744. tbl - 16. árg. 2. júní 2016

Endurbótum á Lárubúð lokið

Starfsmaður óskast!
Við óskum eftir starfsmanni í fulla vinnu á skrifstofuna okkar 
á Gufuskálum. Starfið felur í sér að taka þátt í daglegum rekstri
hjá fyrirtæki í spennandi ferðaþjónustu.
Í starfinu felst til dæmis að svara símtölum, tölvupóstum, selja
og bóka ferðir, einföld bókhaldsvinna og ýmis tilfallandi verkefni.
Hæfniskröfur eru góð íslensku- og enskukunnátta, góð 
ssamskipta- og skipulagshæfni ásamt góðri tölvukunnáttu.

Umsóknir ásamt ferilskrá má senda með tölvupóst
Nánari upplýsingar veitir Ægir Þór 
aegir@summitguides.is - 8485256



Föstudaginn 27. maí brautskráðist 
21 nemandi frá Fjölbrautaskóla 
Snæfellinga. 

Athöfnin hófst á því að Stórsveit 
Snæfellsness flutti lag. Sveitin er 
skipuð nemendum Fjölbrautaskóla 
Snæfellinga og er jafnan fengin til 
þess að koma fram við hátíðleg 
tækifæri, enda er hún stolt skólans. 

Skólameistari Fjölbrautaskóla 
Snæ fellinga, Hrafnhildur Hallvarðs-
dóttir  brautskráði nemendur og 
flutti ávarp. Í ávarp inu fjallaði 
skólameistari um þann fjölda 
nemenda sem hafði stundað nám við 
skólann en á vorönn voru nemendur 
204 talsins þarf af voru 61 í dreifnámi, 
98 í dagskóla og 7 á starfsbraut. Hún 
kom einnig inn á niðurstöður ytri 
úttektar á skólanum sem fór fram í 
haust og var unnin fyrir mennta og 
menningamálaráðuneytið. Skólinn 
og skólastarfið komu í heildina vel út 
í þessari úttekt og kom þar fram að 
almenn líðan nemenda í skólanum 
væri góð og jákvæð samskipti skila 
sér vel inní kennslustundir þar 

sem nemendur upplifa samskipti 
á þeim vettvangi sem sanngjörn 
og lýðræðisleg. Skólameistari gat 
þess einnig að útskriftin væri send 
í gegnum fjarfundabúnað vestur á 
Patreksfjörð. 

Sólrún Guðjónsdóttir  aðstoðar-

skólameistari  afhenti  síðan nem-
endum viðurkenningar fyrir góðan 
náms árangur. Sveitarfélögin sem 
standa að skólanum gáfu viður-
kenningarnar ásamt Arion banka, 
Landsbankanum, Hugvísindadeild 
Háskóla Íslands, breska og danska 
sendiráðinu. 

Hæstu einkunn á stúdentsprófi 
með 9,74 í meðaleinkunn og þar 
með hæstu meðaleinkunn í sögu 
skólans hlaut Viktoría Ellenardóttir, 
en hún lauk stúdentsprófi á þremur 
árum. Jakob Bragi Hannesson flutti 

kveðjuræðu fyrir hönd kennara og 
starfsfólks og Berghildur Pálmadóttir 
flutti ræðu fyrir hönd 10 ára stúdenta.

Nýstúdentinn og fráfarandi forseti 
nemendafélagsins Hilmar Orri 
Jóhannsson hélt stórskemmtilega 
kveðjuræðu fyrir hönd nýstúdenta 
þar sem hann kvaddi skólann og 
starfsfólk hans. 

Að lokum sleit Skólameistari 
skólanum í tólfta sinn og bauð 
gestum að þiggja kaffi og kökur.  

Myndina tók Sumarliði Ásgeirs son

Útskrift Fjölbrautaskóla Snæfellinga

Hobbitinn er opinn 
alla daga vikunnar 
frá kl 11:30 - 22:00

Verið velkomin 
á breyttan stað 

með nýjum áherslum. 

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



SJÓMANNADAGURINN 
SNÆFELLSBÆ 

 Áhafnirnar á Brynju, Faxaborg, Gunnari Bjarnasyni, Rifsnesi, Stefaníu, Tjaldi og Örvari

Þökkum eftirfarandi styrktaraðilum
Fiskmarkaður Íslands, Landsbankinn hf, Hafnir Snæfellsbæjar, Ragnar og Ásgeir, 
Verkalýðsfélag Snæfellinga, Fiskmarkaður Snæfellsbæjar og Olís Rekstrarland.

3. - 5. JÚNI 2016
Föstudagur 3. júní
 Átthagastofa Snæfellsbæjar
 Myndasýning um sjómanna-
 dagshátíðina í Snæfellsbæ
 Opin alla daga 10 - 17
 
Kl 18-19 Dorgveiðikeppni á Norðurgarði  
 í Ólafsvík í umsjá SjóSnæ.

Kl 20-21 Skemmtisigling frá Ólafsvík 
Egill SH, Ólafur Bjarnason SH, 
Guðmundur Jensson SH

Kl 21-23 Við húsnæði Fiskmarkaðs Íslands
 Grill – Kirkjukór Ólafsvíkur syngur 

létt og skemmtileg sjómannalög.
 Trúbadorinn Egill #4 kyndir upp 

mannskapinn
 Hoppukastalar á svæðinu

Laugardagur 4. júní
Kl 11:00 Sjóvá Kvennahlaup ÍSÍ frá Sjómannagarðinum í Ólafsvík
 
Kl 12:30 Við höfnina á Rifi
 Sirkus Íslands í boði lista og menningarnefndar
 Skemmtidagskrá á bryggjunni: Kappróður, reipitog,  

 þrautabrautir og ýmislegt fleira.
 Hoppukastalar á svæðinu.
 Unglingadeildin Dreki verður með sölu og sér um   

gæslu í hoppuköstulum.
 Opið hús í Björgunarsveitarhúsinu Von: kassaklifur  

 og klifurveggir.
 Slysósúpa í boði HH og KG.

 Skráning í keppnisgreinar hjá:
   Heiðari, sími 898-1471
   Örvari, sími 892-2999

Kl 20:00 Félagsheimilið Klif
  Sjómannahóf í Klifi – húsið opnar 19:15
  Veislustjóri: Kári Viðarsson
  Sjómannskonur heiðraðar
  Áskorendakeppni áhafna
  Ball: Hljómsveitin Bandmenn

 Selt verður inn á ballið eftir kl 23:30. 
 18 ára aldurstakmark. Miðaverð 2500. 
 Snyrtilegur klæðnaður

Sunnudagur 5. júní - Ólafsvík
Kl 8:00 Fánar dregnir að húni

Kl 13:00 Í Sjómannagarðinum í Ólafsvík 
 (fært inn í kirkju ef veður er vont)
  Ræðumaður
  Sjómenn heiðraðir
  Tónlistaratriði
  Sjómannamessa í Sjómannagarðinum

Kl 14-16.30 Sjómannakaffi slysavarnardeilda Helgu Bárðar 
og Sumargjafar í björgunarmiðstöðinni Von

Kl 15:30 Leikhópurinn Lotta í Tröð, Hellissandi

Kl 17:00  Ólafsvíkurvöllur leikur í Pepsi deild karla
 Víkingur - Fylkir

Sunnudagur 5. júní - Hellissandur
Kl. 11:00  Sjómannamessa að Ingjaldshóli
 Blómkrans lagður að minnismerki 
 látinna sjómanna

Kl. 13:00  Hátíðardagskrá í sjómannagarði Hellissands
 (fært inn í Röst ef veður er vont)
  Hátíðarræða 
  Heiðraður aldraður sjómaður 

Kl 14-16.30 Sjómannakaffi slysavarnardeilda Helgu Bárðar 
og Sumargjafar í björgunarmiðstöðinni Von

Kl 15:30 Leikhópurinn Lotta í Tröð, Hellissandi

Kl 17:00  Ólafsvíkurvöllur leikur í Pepsi deild karla
 Víkingur - Fylkir



Leikur stelpnanna við Hvíta 
riddarann úr Mosfellsbæ, sem 
átti að leika á föstudaginn síðasta, 
en var frestað vegna veðurs, var 
leikinn á mánudagskvöldið í 
blíðskaparveðri. Leikurinn var 
ekki nema 2 mínútu gamall 
þegar Kolfinna Ólafsdóttir átti 
hörkuskot að marki gestanna, 
sem markmaðurinn hafði hönd 
á en hélt ekki boltanum og staðan 
orðin 1-0. Heimakonur tóku öll 
völd á vellinum við þessa góðu 
byrjun, fylltust sjálfstrauti og 
röðuðu inn mörkunum. Á 13. 
mínútu fór boltinn af leikmanni 
gestann í markið og staðan orðin 
2-0. Á 18. mínútu skoraði Fehima 
3. markið eftir að markmaður 
gestanna hélt ekki föst skoti 
og Fehima fylgdi eftir af krafti. 
Þá var röðin komin að Samiru, 
hún skoraði fjögur næstu mörk 
liðsins, á 29. og 43. mínútu 
og staðan því 5-0 í hálfleik. 
Þriðja mark hennar kom á 89. 
og það síðasta í uppbótartíma. 

Heimastelpur höfðu mikla 
yfirburði og hleyptu gestunum 
ekki yfir miðju langtímum 
saman. Greinilega einbeittar og 
ákveðnar í að vinna þennan leik 
og var ekkert gefið eftir. Flottur 
leikur hjá stelpunum, sem eru 
taplausar og ekki fengið á sig 
mark. Lokatölur 7-0 fyrir Víking. 
Kvennalið Víkings er í efsta 
sæti A-riðils 1. deildar, næsti 
leikur stelpnanna er í kvöld 
(fimmtudag) kl. 20.00 við Þrótt 
í Reykjavík sem er í fjórða sæti, 
en næsti heimaleikur Víkings er 
fimmtudaginn 9. júní. 

Karlalið Víkings leikur síðasta 
leik sinn fyrir hlé, hér heima á 
sunnudaginn (Sjómannadaginn) 
gegn Fylki og hvetjum við fólk 
til að fjölmenna á leikinn. Næsti 
leikur eftir hlé verður svo við 
Víking R þann 24. júní og næsti 
heimaleikur er við Þrótt 28. júní. 
Karlalið Víkings er nú í fjórða sæti 
Pepsi-deildarinnar aðeins einu 
stigi frá toppliði Breiðabliks.

óhs

Stórsigur í 
frestuðum leik

 

Auglýsing um breytingu 
á deiliskipulagi Mýrarhúss.

Bæjarstjórn Grundar�arðarbæjar hefur samþykkt á fundi  
12. maí 2016 að auglýsa breytingu á deiliskipulagi  sam- 
kvæmt  43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að ný sumarhúsalóð, merkt 6, 
er skilgreind norðan við lóð 5. Lóðin er 1050 m² að stærð og innan 
byggingarreits er heimilt að reisa 75 m² sumarhús. Mesta 
ley�lega hæð mannvirkis verður 5m. Sjá nánari upplýsingar í 
deiliskipulagstillögu.

Deiliskipulagstillagan verður aðgengileg á heimasíðu Grundar-
�arðarbæjar, www.grundar�ordur.is og á skrifstofu skipulags- og 
byggingarfulltrúa, Borgarbraut 16 á skrifstofutíma kl: 10-14 frá 1. 
júní 2016 til 14. júlí 2016 og eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að 
gæta, hvattir til að kynna sér breytinguna og koma ábendingum 
eða athugasemdum á framfæri, skri�ega til skipulags- og bygg- 
ingarfulltrúa Grundar�arðar, Borgarbraut 16, 350 Grundar�örður, í 
síðasta lagi 14. júlí 2016

Gunnar Sigurgeir Ragnarsson, 
Skipulags- og byggingarfulltrúi í Grundar�rði.

 
	  

	  

	  

	  

	  

Samþykkt	  á	  breytingu	  á	  
deiliskipulagssvæði	  ferðaþjónustu	  að	  
Arnarfelli	  og	  lóð	  Snæfells	  á	  Arnarstapa.	  	  

	  

Bæjarstjórn	   Snæfellsbæjar	   samþykkti	   7.	   apríl	   breytingu	  
deiliskipulags	   og	   stækkun	  deiliskipulagssvæðis:	   	   Ferðarþjónustu	   að	  
Arnarfelli	   og	   lóð	  Snæfells	   á	  Arnarstapa.	   Tillagan	  var	   auglýst	   skv.	  1.	  
mgr.	   43.	   gr.	   skipulagslaga	   nr.	   123/2010.	   Athugasemdir	   bárust	   á	  
kynningartíma	  og	  hefur	  þeim,	  sem	  gerðu	  athugasemdir,	  verið	  send	  
umsögn	  um	  málið.	  	  

Breytingar	  sem	  gerðar	  voru	  á	  skipulagstillögunni	  frá	  auglýstri	  tillögu	  
eru	  að	  lóðarmörkum	  Snæfells	  var	  breytt	  en	  stærð	  lóðar	  er	  óbreytt.	  
Texta	   um	   vatnsból,	   fráveitu,	   rafstreng	   og	   lagnaleið	   er	   bætt	   í	  
skilmála.	   Einnig	   er	   uppsetning	   á	   skipulaguppdrætti	   breytt	   vegna	  
tilmæla	  Skipulagsstofnunnar.	  	  	  

Hægt	  er	  að	  kæra	  samþykkt	  bæjarstjórnar	  til	  úrskurðarnefndar	  
umhverfis-‐	  og	  auðlindamála.	  Kærufrestur	  er	  einn	  mánuður	  frá	  
birtingu	  auglýsingar	  um	  samþykkt	  deiliskipulagsbreytingarinnar	  í	  B-‐
deild	  Stjórnartíðinda.	  

	  

Skipulags-‐	  og	  byggingarfulltrúi	  Snæfellsbæjar.	  

	  

	  

	  
	  

Kirkjan okkar

Sjómannadagur í Ingjaldshólskirkju 
Hátíðarguðsþjónusta verður  sunnudaginn 5. júní kl. 11.

Sjómenn lesa ritningarlestra og lagður verður blómsveigur 
að minnisvarða um sjómenn sem hvíla �arri.

Sjómannadagur í Ólafsvík
Hátíðarguðsþjónusta verður í sjómannagarðinum um kl. 14  

(eftir aðra dagskrá þar, verður �utt í kirkjuna ef veðrið er ekki gott).
Fulltrúar sjómanna lesa ritningarlestra. 



Krían er mætt í Rif og þá er 
kominn tími til að opna Gamla Rif 
-kaffistofu. Á laugardaginn 4. júní 
verður að venju vöffluhlaðborð 
og stutt labb frá höfninni í vöfflu 
og kakó.

 Örlítil breyting verður á því nú 
mun ég sjá ein um reksturinn . 
Ég mun halda áfram með allt það 
góða gúmmelaði sem við höfum 
verið með undanfarin ár og kaffið 
góða og auðvitað eitthvað smá 
nýtt. 

Við höfum alltaf verið heppnar 
með starfsfólk og er engin 
breyting  þar á frábærar stelpur 
sem standa vaktina með mér 
þær Birgitta Rún, Tinna Rún og 
Aníta Sif.

Svo vona ég að við eigum eftir 
að sjá ykkur sem flest á pallinum 
hjá okkur í sumar.

Þeir leynast víða listamennirnir  
og Guðbjörg Jónsdóttir er ein 
af þeim. Hún hefur í gegnum 
árin verið að dunda sér við 

ýmiskonar  listsköpun og nú er 
komið að því að leyfa okkur að 
sjá. Laugardaginn 4. júní opnar 
hún sýningu í Gamla Rifi með 
pompi og prakt kl. 14. Þetta er 
frábært innlegg í hátíðarhöldin  
á bryggjunni og tilvalið að koma 
við í Gamla Rifi. 

Sumarkveðja, Anna Þóra

Gamla Rif opnar 
í tíunda sinn

	  

	  

	  
Samþykkt	  á	  breytingu	  á	  deiliskipulagi	  

hafnarsvæðis	  í	  Ólafsvík.	  
	  

Bæjarstjórn	   Snæfellsbæjar	   samþykkti	   7.	   apríl	   breytingu	   á	  
deiliskipulagi	   hafnarsvæðis	   Ólafsvíkur.	   Tillagan	   var	   auglýst	   skv.	   1.	  
mgr.	   43.	   gr.	   skipulagslaga	   nr.	   123/2010.	   Athugasemdir	   bárust	   og	  
hefur	  þeim	  öllum	  verið	  mætt.	  	  

Sú	  breyting	  var	  gerð	  að	   fallið	  er	   frá	  að	   loka	  götu	  norður	  og	  austur	  
fyrir	  Norðurtanga	   7.	   Bætt	   er	   inn	   byggingarreit	   vegna	   lóðarhafa	   að	  
Bankastræti	  3,	  þar	  sem	  þegar	  er	  grunnur.	  Eldri	  og	  nýrri	  uppdráttur	  
voru	   samræmdir	   varðandi	   liti	   vegna	   athugasemda	   frá	  
Skipulagsstofnun.	   Lóðarmörkum	   að	   Norðurtanga	   4	   var	   breytt	   og	  
bætt	   er	   inn	   texta	   um	   fráveitu	   og	   menningarminjar	   vegna	  
athugasemda.	  	  

Hægt	  er	  að	  kæra	  samþykkt	  bæjarstjórnar	  til	  úrskurðarnefndar	  
umhverfis-‐	  og	  auðlindamála.	  Kærufrestur	  er	  einn	  mánuður	  frá	  
birtingu	  auglýsingar	  um	  samþykkt	  deiliskipulagsbreytingarinnar	  í	  B-‐
deild	  Stjórnartíðinda.	  

	  

Skipulags-‐	  og	  byggingarfulltrúi	  Snæfellsbæjar.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Grundarbraut 3, Ólafsvík er  
timburhús á tveimur hæðum alls 
131,6fm. Efri hæðin sem er 76,2fm 
skiptist í �ísalagða forstofu, hol, þrjú 
herbergi, eldhús sem er �ísalagt. 
Stofu og baðherbergi og það er með 
�ísum á gól� og einnig er hiti í gól�. 
Holið, herbergin og stofan eru með 
parketi. Í eldhúsi er góð Ikea inn- 

rétting og í baðherbergi sem er rúmgott er tengi fyrir þvottavél.
Neðri hæðin sem er íbúð 55,4 fm skiptist í �ísalaga forstofu og einnig samliggandi, 
herbergi, stofu, og eldhús. Þá er geymsla og baðherbergið er með sturtu. Húsið hefur 
á liðnum árum verið talsvert  endurnýjað, þ.e. þak, rennur, gluggar, gler einnig 
vatnslagnir og rafmagn. Húsið var klætt 2011.
Við húsið er gróin lóð með 4,4 fm garðhúsi og tvöföldu hellulögðu bílastæði með 
góðu aðgengi. Húsið sem lítur vel út er á góðum stað í Ólafsvík. 

Verð kr. 19,2 millj.

Upplýsingar gefur Erlendur Davíðsson löggiltur fasteignasali á Valhöll 
sími 897 0199 og 588 4477, einnig rafpóstur: erlendur@valholl.is. 

Sýningu annast Pétur Steinar Jóhannsson gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is.

Valhöll fasteignasala kynnir:

Núna eru allar hafnir á 
Snæfellsnesinu fullar af smábátum 
og mikið líf og fjör þar. Enda hefur 
veiðin hjá t.d handfærabátunum 
verið mjög góð. Kíkjum á hafnirnar. 
Á Arnarstapa hafa um 36 bátar landað 
um 403 tonnum, í þessum hópi er 
reyndar bátar sem líka hafa verið að 
landa í Ólafsvík og á Rifi. t.d Tryggvi 
Eðvarðs SH sem er með 75 tonn í 15 
á línu, Guðbjartur SH 59 tn í 14 og 
Álfur SH 33 tn í 10. Af færabátunum 
þá er Lea RE hæst með 15,5 tn í 11 
og mest 3,1 tonn. Hrólfur SH með 
12,7 tn í 14, Þytur MB 10,9 tn í 8, 
Brimsvala SH 8,9 tn í 5, Hítará SH 
er hæstur strandveiðibátanna þar 
með 7852 kíló í 10 róðrum. Rafn 
SH kemur þar á eftir með 7770 kíló 
í 10 og Starri SH með 7634 kg í 10. 

Á Rifi þá hafa 33 bátar landað um 
338 tonnum og í þeim hópi er t.d 
bátar sem hafa farið á Bíldudal og 
Patreksfjörð. Reynir Þór SH er þar 
á netum og hefur fiskað ansi vel. 
Landað 72 tonnum í 14 róðrum og 
mest 8,2 tonn. Bryndís SH hefur 
landað þar og hefur báturinn fiskað 
ansi með komin með 37 tonn í 12 
róðrum á færum og mest 4,4 tonn. 
Nýi Kári III SH hefur líka fiskað vel 
enn hann hefur landað 33,7 tonn í 13 
róðrum og mest 4,8 tonn. Glaumur 
SH 20,7 tn í 12 og mest 2,8 tonn. 

Hinir bátarnir eru svo til allir á 
strandveiðum og hæstur þeirra er 
Björn Kristjánsson SH með 6572 kg 

í 9, Andri SH 6232 kg í 8 og Svana 
SH 5846 kg. 

Ólafsvík hafa 36 bátar landað um 
380 tonnum og þar er Brynja SH 
langhæstur með 80 tonn í 14 róðrum 
á línu. Sverrir SH er með 55 tonn í 14. 
Af færabátunum þar þá er Kristborg 
SH hæstur með 11,3 tonn í 9 og mest 
2,7 tonn. Sædís SH með 9,2 tonn í 5 
og Sæfinnur HF 8,3 tn í 8. Jói á Nesi 
SH hæstur strandveiðibátanna með 
7453 kg í 9, Jökull SH 6719 kg í 8 og 
Magnús Ingimarsson SH 6435 kg í 9. 

Grundarfirði hafa 29 bátar 
landað 124 tonnum og nokkuð 
merkilegt er að það eru svo til allt 
strandveiðibátar. Þar er líka að 
finna aflahæsta strandveiðibátinn á 
Snæfellnesinu. Sif SH sem er með 
8018 kg í 10 róðrum. Næstur á eftir 
honum er nokkuð langt á eftir, Arney 
SH með 6978 kg í 10. Björt SH með 
6844 kg í 9. Birta SH er samt hæstur 
með 9,4 tn í 10 á grásleppunetum. 

Ágætis dragnótaveiði hefur verið 
og Magnús SH er með 184 tn í 9 og 
mest 29 tonn. Ólafur Bjarnason SH 
111 tonn í 10. Þessir tveir bátar eiga 
það sameiginlegt að hafa báðir verið 
á netum á vertíðinni og fiskuðu mjög 
vel báðir tveir. 

Sveinbjörn Jakobsson SH 101 
tonn í 6 og Esjar SH 83 tn í 7.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir



Sjómönnum og fiskverkafólki á Snæfellsnesi 

færum við hamingjuóskir á sjómannadaginn.

Sjómönnum og fiskverkafólki á Snæfellsnesi 

færum við hamingjuóskir á sjómannadaginn.



Sjómannadagsblað Snæfells-
bæjar kemur út nú í vikunni 
fyrir sjómannadag. Það byrjar 
á hugvekju eftir sr Karl V 
Matthíasson og ávarp er frá 
Gunnari Braga Sveinssyni sjávar-
útvegsráðherra. Í blaðinu að 
þessu sinni  er ma. viðtal við 
Hermann Magnússon sjómann í 
Ólafs vík og konu hans Svanhildi 
Páls dóttur en hann er 70 ára á 
þessu ári og þau bæði hafa frá 
mörgu skemmtilegu að segja. 
Þá er viðtal við heiðurskonuna 
Aldísi Stefánsdóttur um það sem 
á daga hennar hefur drifið en hún 
flutti á Hellissand 1949 aðeins 
fimmtán ára gömul frá Norðfirði. 
Þá er Gísli Kristjánsson fv skip-
stjóri í Grundarfirði tekin tali 
og hefur hann frá mjög mörgu 
áhugaverðu að segja. Hann var 
bæði á síðutogurunum og seinna 
á bátunum og hann ber þetta 
saman á sinn ,,kómíska“ hátt. 
Stór fróðleg grein er eftir Egil 
Þórðarsson fv loftskeytamann 
en hann byrjaði sinn feril á 
skuttogaranum Guðsteini GK. Þar 
segir hann frá hinu þýðingarmikla 
starfi þeirra um borð í skipunum 
sem glögglega kom í ljós er 
togarinn Elliði  sökk á Breiðafirði 
árið 1962. Þá er skemmtileg 

umfjöllun um Kristmund heitinn 
Halldórsson skipstjóra frá 
Ólafsvík um samskipti hans við 
skelveiðisjómenn á  Costa del Sol 
í sumarfríum sínum. Rætt er við 
Kristinn Ó Jónsson fv skipst og 
Margeir Jóhannesson skipstjóra 
á Þórsnesinu. Þá eru valinkunnar 
sjómannskonur á Snæfellsnesi 
spurðar nokkurra spurningar 
og að auki er fjöldi mynda og 
frásagna. Blaðið er brotið um 
í Prentsmiðjunni Steinprent í 
Ólafsvík og er 92 síður og allt 
í lit. Á suðursvæðinu verður 
blaðið til sölu á Grandakaffi 
í Reykjavík. Ritstjóri er Pétur 
Steinar Jóhannsson.  

 
 

 

Laust starf 
  

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga  
auglýsir eftir starfsmanni í félagslega 

heimaþjónustu í Snæfellsbæ. 
 

• Um er að ræða þjónustu við heimili í Snæfellsbæ. 
• Laun skv. kjarasamningi sveitarfélaganna og SDS 
• Starfsmaður þarf að geta hafið störf 1. ágúst 2016 

 
Umsóknir er tilgreina menntun og fyrri störf  

ásamt sakavottorði og upplýsingum um umsagnaraðila 
berist skrifstofu FSS,  

Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ eða á netfangið 
berghildur@fssf.is .  

Upplýsingar veitir Berghildur á skrifstofutíma, 
 í tölvupósti ellegar í síma 430 7800 

 
Umsóknarfrestur er til 15. júní 2016 

 
Forstöðumaður  

 

LEIKLISTARSKÓLI FRYSTIKLEFANS 
2016 

HEFST MÁNUDAGINN 6. JÚNÍ 

5. - 7. Bekkur: 13:30 - 15:00
8. - 10. Bekkur: 15:30 - 17:00

Opnir tímar - frjáls mæting - ókeypis

Bara mæta og hafa gaman

Leiklistarskólinn er partur af samstarfssamning 
Snæfellsbæjar og Frystiklefans.

Sjómannadagsblaðið 
komið út

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 samstar� við Skeljung með smurþjónustu og 
í samstar� 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.



HEFUR ÞÚ PRÓFAÐ SKIN•BEST LIQUID  
GLOW OLÍUNA EÐA C.C. KREMIN?
MEÐ SKIN BEST LIQUID GLOW ÞURRU OLÍUNNI STJÓRNAR ÞÚ LJÓMANUM: BERÐU 
Á HÚÐINA, NOTAÐU HANA EINS OG MASKA EÐA NÆTURKREM EÐA BLANDAÐU HENNI Í 
KREMIÐ ÞITT FYRIR AUKINN LJÓMA OG HÚÐIN VERÐUR STRAX MÝKRI OG LJÓMANDI.

SKIN BEST C.C. LAGFÆRIR LITARHÁTT, GEFUR LJÓMA, VERNDAR HÚÐINA, LOKAR OPNUM 
HÚÐHOLUM, DREGUR ÚR FÍNUM LÍNUM OG GEFUR FALLEGA NÁTTÚRULEGA ÞEKJU. HENTAR 
VIÐKVÆMRI HÚÐ – ÁN PARABENA.

BIOTHERM KYNNING
Í APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR FÖSTUDAGINN 3. JÚNÍ.

CANDICE SWANEPOEL
www.biotherm.com

OXYGENATING RESURFACING MASK WITH ALGAE EXTRACT 

Steinefna- og þörungamaski   
með náttúrulegum, hreinsandi 
Rhassoul leir úr Atlas fjöllunum 
og andoxandi þörungaseiði,  
ríku af Astaxanthin, sem hreinsar 
óhreinindi, dregur saman húðholur 
og húðin endurheimtir ljóma. 
Maskinn er loftkenndur og þurrkar 
ekki og húðin verður silkimjúk og  
ljómandi eftir aðeins 3ja mínútna 
notkun 

FANGAÐU
L JÓMANN

SKIN BEST
WONDER MUD

FYRSTI FLAUELSMJÚKI LÉTTI  
BIOTHERM LEIRMASKINN

AFSLÁTTUR
10% EINNIG 10% AFSLÁTTUR AF ÖÐRUM DÖMU OG HERRAVÖRUM 

Í BIOTHERM OG AF LANCÔME FÖRÐUNARVÖRUM

SKIN BEST  
LÍNUNNI

AFSLÁTTUR AF
20% 


