
Elsti árgangurinn á Rauðu 
deildinni á Krílakoti fór í 
vettvangsferð í síðustu viku og 
tóku þau með sèr ruslapoka 

og einnota hanska til að tína 
rusl og gera bæinn okkar enn 
snyrtilegri. Gott framtak hjá 
krökkunum og til fyrirmyndar.

Ferðafélag Íslands býður upp 
á lýðheilsugöngur í flestum 
sveitarfélögum á landinu nú í 
september. Tilefnið er 90 ára 
afmæli ferðafélagsins þann 
27. nóvember næst komandi. 
Farið verður í 4 göngur alla 
miðvikudaga í september. 

Snæfel l sbær tekur  að 
sjálfsögðu þátt í þessu og var farið 
í fyrstu gönguna miðvikudaginn 
6. september. Vel var mætt í 
þessa fyrstu göngu en gengnir 
voru Öndverðarneshólar undir 
fararstjórn Árna Guðjóns 
Aðalsteinssonar. Var gangan öll 
hin skemmtilegasta en í hana 
mættu 21 göngugarpur. 

Tilgangur þessarra gangna 
er að hvetja fólk til útivistar og 
hreyfingar í góðum félagsskap. 
Vill ferðafélagið með þessu leggja 
sitt af mörkum til að stuðla að 
bættri lýðuheilsu íbúa landsins 
og auka líkamlega, andlega 
og félagslega vellíðan ásamt 

meðvitund um umhverfið. 
Eins og áður segir eru 

göngurnar 4 og verður ganga 
númer 2 miðvikudaginn 13. 
september, þar verður gengið 

að Búðakletti í fararstjórn Rósu 
Erlendsdóttur. Fararstjóri í 3. 
og 4. göngunum verður Elfa 
Eydal Ármannsdóttir og verður 
Bugshringurinn genginn þann 
20. september og Prestastígurinn 
þann 27. september. 

Vonandi verður áframhald á 
þessari góðu mætingu í göngurnar 
en það þetta er mjög jákvætt 
framtak hjá ferðafélaginu og 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

þa
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Lýðheilsuganga vel sótt

Tóku til hendinni

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



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

Fiskistofa hefur úthlutað 
aflamarki fyrir f iskveiðiárið 
2017/2018. Úthlutunin fer fram 
á grundvelli aflahlutdeilda að 
teknu tilliti til 5,3% frádráttar fyrir 
jöfnunaraðgerðir með sama hætti 
og á fyrra fiskveiðiári. Að þessu 
sinni er úthlutað 375.589 tonnum 
í þorskígildum talið samanborið 
við um 365.075 þorskígildistonn 
í fyrra, reiknað í þorskígildum 
fiskveiðiársins sem nú gengur í 
garð. Aukning á milli ára samsvarar 
því um 10.500 þorskígildistonnum. 
Úthlutun í þorski er um 203 þúsund 
tonn og hækkar um tæp 9.000 tonn 
frá fyrra ári. Ýsukvótinn er 31.732 
tonn og hækkar um 4.200 tonn og 
er sama aukning í ufsakvótanum. 
Tæplega 1.700 tonna samdráttur er 
úthlutun á gullkarfa og tæplega 1.100 
tonna samdráttur í  djúpkarfa. Þá er 
úthlutun í íslenskri sumargotssíld 
29.000 tonnum lægri en í fyrra. 
Úthlutað aflamark er alls 422.786 
tonn sem er tæplega 6.600 tonnum 
minna en á fyrra ári.

Af úthlutuðum kvóta fara 
23.421 tonn eða 6.24% til hafna í 
Snæfellsbæ, það er töluverð aukning 
frá síðasta fiskveiðiári en þá voru 

það 20.961 tonn, hlutdeildin hefur 
aukist frá því á síðasta ári en þá var 
hún 5.57%. Í Grundarfirði eru 2.04% 
heildarkvótans eða 7.654 tonn sem 
er 935 tonnum minna frá fyrra ári 
og í Stykkishólmi er 1.40% eða 5.254 
tonn, sem er 1369 tonnum meira en 
í upphafi síðasta fiskveiðiárs.

Úthlutun þessa árs í Snæfellsbæ 
skiptist þannig að 0.36% eða 1.361 
tonn fara á Arnarstapa það er 
aukning um 654 tonn. Á Hellissandi 
er 0.54% heildarkvótans skráð eða 
2.013 sem er aukning um 373 
þorskígildistonn, bátar í Ólafsvík eru 
skráðir fyrir 1.32% aflaheimilda en 
það jafngildir 4.958 tonnum sem 
er 983 tonnum minna en frá fyrra 
ári og á bátum með heimahöfn í 
Rifi er 4.02% aflaheimilda landsins 
sem gerir 15.087 sem er aukning 
um 2414 tonn. 

Til gamans þá komu á land  á 
Arnarstapa 1.423 tonn, þorskur 
1.165 tonn, ýsa 96 tonn, 12.558 
tonn komu á land í Rifshöfn, þorskur 
9.332 tonn, ýsa 1.162 tonn og 11.900 
tonn í Ólafsvíkurhöfn þar má nefna 
hæstu tegundir þorskur 7.935 tonn, 
ýsa 1.500 tonn og makríll 794 tonn. 

Helstu aflatölur eru þessar 

Tjaldur SH rúmlega 2197 þorsk
ígildistonn, Örvar SH rúmlega 
1.880 þorskígildistonn,  Rifsnes SH 
rúmlega 1.774 þorskígildistonn, 
Magnús SH 1.389 þorskígildistonn, 
Saxhamar SH landaði rúmlega 1.310 
þorskígildistonnum,  Bárður SH 
landaði 1216 þorskígildistonnum, 
Steinunn SH landið rúmlega 1.178 
þorskígildistonnum, Kristinn SH 876 
þorskígildistonnum, Særif SH 742 
þorskígildistonnum,   Stakkhamar 
SH 724 þorskígildistonnum og 
Tryggvi Eðvarðs SH 654 þorsk
ígildis tonnum, Kári lll SH 83 þorsk
ígildis tonnum, Bryndís SH 70 þorsk
ígildistonnum

Í gegnum Fiskmarkað Íslands 
fóru 13.727 tonn þar af voru helstu 
tegundir þorskur 7.570 tonn, ýsa 
1.793 tonn.

Í  g e g n u m  F i s k m a r k a ð 
Snæfellsbæjar fóru 6.791 tonn þar 
af voru helstu tegundir þorskur 
4.668 tonn ýsa 808 tonn, einnig 
fóru um 2000 tonn í gegnum 
löndunnarþjónustuna hjá þeim.

Röð tíu kvótahæstu skipa með 
aflamark sem eru með heimahöfn 
í Snæfellsbæ hefur lítið breyst á 
milli ára:          

  2016/2017               2017/2018
Tjaldur  3.612.595                5.044.306
Örvar 1.804.833                2.341.739
Rifsnes  1.330.140                1.493.432
Steinunn 1.084.622                1.223.149
Saxhamar 1.029.801                1.166.307
Magnús 887.435                   963.257
Ólafur Bjarnason 
 868.364                   948.602
Hamar 734.099                   805.512
Rifsari  612.924                   690.505
Bárður                                                639.097

Fimm kvótahæstu krókaaflamarks
bátarnir eru:
 2016/2017               2017/2018     
Þorsteinn               911.939
Kristinn 639.989                   749.272
Guðbjartur 662.703                   723.912                  
Stakkhamar 624.312                   666.455
Særif   483.852                   557.207                   

Vel var mætt í fyrsta prjónakaffi 
vetrarins hjá Rifssaumi á Rifi 
síðasta laugardag. Þar voru 
samankomnar konur til að hittast, 
prjóna, læra af hvor annari og 
hafa gaman. Rifssaumur hefur 
staðið fyrir prjónakaffi í nokkur 
ár í miðri viku. Virðist þessi 
tímasetning henta mun betur 
enda var vel mætt. Til stendur 

að hafa fleiri svona hittinga og 
líklega á þessum tíma þar sem 
hann virðist henta vel. Rifssaumur 
stendur einnig fyrir prjónahelgi 
í samstarfi við Önnur Þóru 
Böðvarsdóttur Yogakennara sem 
hefur notið sívaxandi vinsælda og 
verður hún auglýst betur þegar 
nær dregur.

þa

Nýtt kvótaár hafið

Prjónakaffi

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að 
skila fyrir kl. 16, mánudag fyrir útgáfu.

Það er í lagi að skila fyrr.

Upplýsingar um auglýsingaverð 
á www.steinprent.is



Í 797. tölublaði Jökuls var birt 
opið bréf frá Jónasi Kristóferssyni 
og Bylgju Konráðsdóttur til 
Snæfellsbæjar og Vegagerðarinnar 
vegna hraðakstur við Ennisbraut 
í Ólafsvík.

Í byrjun vil ég þakka þeim 
hjónum fyrir bréfið og þeirra 
áhuga á þessu máli.  Ekki deili 
ég við þau um þá staðreynd að 
alltof hratt er ekið um þessa 
götu sem og margar aðrar götur 
í Snæfellsbæ og er ég satt að segja 
mjög oft undrandi hvers vegna 
fólk virðir ekki umferðarhraðann, 
jafnvel þó búið sé að setja upp 
mjög góða merkingu eins og 
t.d.  við íþróttahúsið í Ólafsvík 
þar sem mikill fjöldi barna er á 
ferð.  Aksturinn er, eins og annað í 
lífinu, undir okkur sjálfum komið 
og hraðinn er einnig það sem við 
eigum hvert og eitt að virða en 
ekki bara allir aðrir.

Þetta mál er nokkuð snúið 
og eins og bréfritarar benda á 
þá eru tveir aðilar sem koma að 
málum, annars vegar Vegagerðin 
sem veghaldari og hins vegar 
Snæfellsbær þar sem vegurinn er 
í þéttbýli Snæfellsbæjar.

Til að gera langa sögu stutta 
þá er rétt að upplýsa það hér 
að yfirmaður Vegagerðarinnar á 
Norðvestursvæði hafði samband 
við undirritaðan og lét hann vita 

af því að Vegagerðin ætlaði að 
bregðast við málinu með því að 
fá sérfræðinga Vegagerðarinnar 
til að skoða málið og koma með 
tillögur um hvernig væri best að 
ná hraðanum niður.  Átti hann 
von á því að mjög fljótlega væri 
hægt að framkvæma skoðunina 
og í kjölfarið að framkvæma 
það sem yrði lagt til, til að ná 
hraðanum niður.  Ég bind því 
miklar vonir við það að hraðinn 
við Ennisbraut náist niður með 
viðeigandi aðgerðum.

Það er l jóst að vi l j i 
Snæfellsbæjar í því að ná niður 
hraða í bæjarfélaginu er til staðar, 
en við sem stjórnsýslueining 
ráðum ekki ein við það verkefni.  
Rannsóknir sýna að það eitt að 
setja upp umferðarmerki sem 
tilgreinir umferðarhraðann hefur 
því miður ekki þau áhrif sem við 
höldum.  Það þarf meira að koma 
til, hlutir eins og þrengingar og 
hraðahindranir og breytt hugafar 
hjá vegfarendum, því eins og 
máltækið segir „það eru allir að 
hugsa um sig nema ég, ég hugsa 
um mig“.

Tökum höndum saman og 
bætum umferðarmenninguna í 
Snæfellsbæ, öll sem eitt.

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri.

Aðgerðir vegna 
hraðaksturs við 

Ennisbraut í Ólafsvík

kirkjanokkar.is

Afmælisviðburður 
í Ólafsvíkurkirkju

Guðsþjónusta sunnudaginn 17. september kl. 14.  
Allir velkomnir.

LÝÐHEILSUGANGA 
Í SNÆFELLSBÆ
Miðvikudagur 13. september 

Lagt verður af stað frá Hótel Búðum kl. 18:20

Búðarklettur
Fararstjóri: Rósa Erlendsdóttir

Mæting við íþróttahúsið í Ólafsvík kl. 18:00
og fólk safnast saman í bíla. 
Mætum klædd eftir veðri.

Í næstu viku: Bugshringurinn
Fararstjóri: Elfa Eydal Ármannsdóttir

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Snæfellsbær óskar eftir að ráða hæ�leikaríkan og áhugasaman einstakling í starf markaðs- 
og kynningarfulltrúa.  Star�ð er margþætt og krefst góðrar færni á ýmsum sviðum.

Hlutverk og ábyrgðarsvið:
Um er að ræða umsjón með markaðs-, upplýsinga- og kynningarmálum í Snæfellsbæ, m.a. umsjón 
með vef Snæfellsbæjar, samfélagsmiðlum tengdum Snæfellsbæ, auglýsingagerð, sérverkefnum, 
samantektum og skýrslugerð.  Fulltrúinn þarf að vera leiðandi í sínu star� og hugmyndaríkur þegar 
kemur að því vinna við styrkumsóknir og skýrslugerð vegna markaðs-, menningar- og 
ferðamálatengdra verkefna af hálfu Snæfellsbæjar.

Fulltrúinn aðstoðar starfsmenn/nefndir Snæfellsbæjar, einstaklinga og félagasamtök, í samráði við 
bæjarstjóra og bæjarritara, við skipulagningu og utanumhald viðburða í Snæfellsbæ.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í star� er æskileg en þó ekki skilyrði.  
Reynsla af umsjón og uppbyggingu vefsvæða er kostur og jafnframt menntun eða reynsla á sviði 
framsetningar kynningarefnis.  Gott vald á ritun íslensku og ensku er skilyrði, jafnframt þekking á 
ritvinnslu (excel, word, powerpoint) og góður hæ�leika til að tjá sig í rituðu máli.
Sta�ð krefst frumkvæðis og metnaðar.  Umsækjandi þarf jafnframt að vera sjálfstæður í vinnu-
brögðum og hafa góða skipulagshæ�leika ásamt góðri hæfni í mannlegum samskiptum.

Annað:
Um er að ræða fullt starf.  Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og SAMFLOTs bæjarstarfsmannafélaga. 

Viðkomandi þarf helst að geta ha�ð störf eigi síðar en 1. nóvember 2017.
Umsóknarfrestur er til og með 22. september nk.

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn til Lilju Ólafardóttu, bæjarritara, á netfangið lilja@snb.is, eða til 
Kristins Jónassonar, bæjarstjóra, á netfangið kristinn@snb.is . Umsókninni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningar-
bréf þar sem umsækjandi gerir sérstaklega grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni til starfsins út 
frá ofangreindum hæfnikröfum. Umsækjendur eru beðnir um að tilgreina a.m.k. 2 umsagnaraðila í umsókn sinni.
Öllum umsóknum verður svarað

Starf markaðs- og kynningarfulltrúa 
hjá Snæfellsbæ er laust til umsóknar


