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Beitningavél í Hamar
Frá því í desember og það
sem af er janúar hafa staðið
yfir breytingar á línubátnum
Hamri SH 244. Sett hefur verið
beitningavél í bátinn af Mustadgerð en Hamar SH hefur verið
gerður út á handbeittri línu.
Með þessum breytingum vill
Sjávariðjan í Rifi sem gerir bátinn
út draga úr rekstrarkostnaði og
eiga þess kost að geta sótt lengra
á haf út eftir betri fisk. Leiða
þessar breytingar til þess að
fækka þarf um 5 beitningamenn
en fjölgað verður í áhöfn báts
ins. Beitningarvélabúnaðurinn
kostar um 25 milljónir og þarf
því að nást mikil hagræðing þar
sem útgerðin missir línuívilnun
en í henni felst 20% aukning við
aflaheimildir ef notuð er hand
beitt lína.
Breytingarnar á Hamri hefur
óhjákvæmilega afleiðingar fyrir
þá sem störfuðu í landi. En
15 manns stunduðu beitningu
fyrir útgerðina. Þeir 10 sem eftir
verða munu sjá um beitningu

fyrir línubátana Sæhamar SH og
Stakkhamar SH. Útgerðin mun
aðstoða þá sem sagt var upp
við atvinnuleit og hafa 3 af þeim

verið ráðnir í landvinnsluna. Því
má svo bæta við að Hamar SH244
heldur upp á stórafmæli á árinu
en hann verður fimmtugur og

hefur verið í eigu sömu útgerðar
síðan 1972.

Atkvæðagreiðsla um nýgerðan kjarasamning.
Munið að skila atkvæðaseðli tímanlega,
ekki geyma það til síðasta dags.

þa

Jón hættur á höfninni
Breytingar urðu í starfs
mannamálum hjá Höfnum Snæ
fellsbæjar um síðustu áramót
þegar Jón Guðmundsson lét af
störfum eftir margra ára starf.
Daginn fyrir gamlársdag vann
hann sína síðustu vakt sem
hafnarvörður á Ólafsvíkurhöfn
en hann lét af störfum um ára
mótin sökum aldurs.
Breytingarnar leggjast mjög
vel í Jón en hann hefur unnið
meirhluta starfsævinnar við
störf tengdum höfnum landsins.
Jón hóf störf hjá Hafnarsjóði
Snæfellsbæjar árið 1994 vann
hann þá við viðhald á höfnunum
og ýmsar framkvæmdir, einnig
leysti hann af á vigtinni ef
þurfti. Hann tók síðar við stöðu
hafnarvarðar á Rifi og seinna í
Ólafsvík. Starfið hefur breyst
mikið síðan hann hóf störf. Að
sögn Jóns þurfti hann að aðlaga
sig að mörgum nýjum hlutum og

gekk það yfirleitt vel sem dæmi
má nefna að þegar hann byrjaði
var unnið í Lóðsinum sem var í
tölvunni hjá þeim og svo sent í
burtu. Í dag er þetta allt unnið
í miðlægum gagnagrunni sem
kallast Gaflinn og er staðsettur
í Hafnarfirði og tölvuvinna því
orðin stærsti hluti starfsins og
góð tölvukunnátta því mikilvæg.
Fyrstu kynni Jóns af vinnu
við hafnir voru 1963 í Stykkis
hólmi en þá vann hann hluta
úr sumri við endurbætur á
smábátabryggjunni þar. Sagði
Jón að það hefði verið fyrir
algjöra tilviljun að hann hefði
byrjað að vinna við hafnir og
ekkert endilega verið ætlunin
að gera það að ævistarfi. Árið
1974 byrjaði Jón þó fyrst fyrir
alvöru að vinna við hafnir en
þá hóf hann störf hjá Vita- og
hafnamálastofnun Íslands sem í
dag heitir Siglingastofnun og er

Ólafsvík
Brautarholt 30 er til sölu. Húsið er alls 198,2 fm
byggt 2005 og er á einni hæð. Það skiptist í
forstofu, hol, stofu, fjögur svefnherbergi,
baðherbergi, rúmgott eldhús, lítið wc, geymslu
og þvottahús. Á forstofu, eldhúsi, wc, geymslu
og þvottahúsi eru flísar á gólfi. Baðherbergið
sem er rúmgott er einnig flísalagt í hólf og gólf
og þar er bæði sturta og hornbaðkar. Á stofu,
holi og herbergjum er parket. Eldúsinnréttingin
er smíðuð úr birki. Hiti er í öllum gólfum. Við húsið er 40,9 fm bílskúr og innangegnt
er í hann úr geymslunni og einnig er hurð út á bílaplanið. Flísar á bílskúrsgólfið fylgja
við sölu. Húsið er klætt að utan með báruáli og viði og pallurinn við húsið er gerður
úr sedrusviði. Húsið sem stendur á hornlóð er á góðum stað.
Óskað er eftir tilboðum í húsið og skipti á minni eign koma til greina.

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

hluti af Samgöngustofu. Uppfrá
þessu vann hann í fjölda ára við
hafnir og hafnarframkvæmdir
vítt og breytt um landið.
Fyrst sem starfsmaður og
aðstoðarmaður verkstjóra og
síðar sem yfirverkstjóri. Upphafið
var að hann vann að gerð
Suðurgarðsins í Ólafsvíkurhöfn
með Eiði Gíslasyni sem var
yfirverkstjóri. Það átti aldrei
að verða nema stuttur tími þar
sem Jón stóð í húsbyggingu
á þessum tíma. Meðal annars
ætlaði hann að fá frí til að setja
þak og fleira á húsið til þess að
fá fokheldisvottorð. Yfirmaður
bæjarfélagsins neitaði fríinu og
sagði að séð yrði til þess að hann
fengi vottorðið. Það lægi meira
á hafnargarðinum, hitt kæmi
síðar.
Á þeim árum sem hann var
að byrja í þessari vinnu var ekki
mikið um frí og miðuðu þau að
því að hann byggi í Reykjavík. Var
þá venja að fá helgarfrí fimmtu
hverja helgi en lengsti tíminn
sem hann var frá fjölskyldu
og heimili var um það bil 3

mánuðir. En þá tíðkaðist það að
þegar hafnarframkvæmdir fóru
fram voru sendir verkstjórar sem
tóku með sér öll verkfæri og
vinnuskúra á staðinn og réðu sér
starfsmenn á staðnum. Var þetta
gert til að fjármunirnar færu
ekki úr hverju byggðarlagi fyrir
sig. Seinna breyttist þessi vinna
þegar útboðsskyldu var komið á
og fólst vinnan hjá honum í lokin
hjá Vita- og hafnamálastofnun í
eftirliti með verkum. Segir Jón
að ekki sé til sú höfn á Íslandi
sam hann hafi ekki annað hvort
komið á eða unnið við.
Þegar Jón var spurður að því
hvað tæki við nú þegar hann
væri hættur var hann fljótur til
svars. „Það sem bíður eftir mér
núna er að leika mér og gera
það sem ég vil þegar ég vil.” Að
lokum vildi Jón koma á framfæri
þakklæti til samstarfsmanna og
yfirmanna bæði hafnarinnar og
sveitarfélagsins í gegnum árin
fyrir mjög gott samstarf og óskar
þeim alls hins besta.

Hamborgarar, pizzur
og margt fleira

þa

Futsal lokið

Gefandi starf
við liðveislu
fyrir rétta aðila
Félags- og skólaþjónust Snæfellinga óskar eftir að ráða starfsmenn
í liðveislu í Grundarfirði, Snæfellsbæ og Stykkishólmi. Afar hentugt
með skóla eða sem aukavinna.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi SDS.
Umsækjendur þurfa að;
· Vera orðnir 18 ára
· Framvísa sakavottorði með umsókn
· Gera grein fyrir menntun og fyrri störfum
Frekari upplýsingar veitir Birta Antonsdóttir síma 430-7800.
Umsóknir skulu berast Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga, Klettsbúð 4,
360 Hellissandi eða í tölvupósti birta@fssf.is fyrir 31. janúar 2014

Eyþór Helgi Birgisson leikur á nokkra mótherja. Steinar inní teignum og
Emir Dokara nr. 13.

Laugardaginn 11. janúar
léku lið Víkings og Fjölnis í
undanúrslitum Futsal mótsins.
Víkingur sem er ríkjandi Íslands
meistari í keppninni varð að
játa sig sigraðan í þessum leik,
Fjölnir lék svo úrslitaleik gegn
Fylki og vann þann leik með átta
mörkum gegn sex, Fjölnir tekur
því við íslandsmeistaratitlinum í
Futsal og réttinum til að taka þátt
í Evrópukeppninni.
Leikurinn í gegn Fjölni var
jafn og spennandi, liðin skiptust
á að leiða og það var ekki fyrr en
langt var liðið á leikinn að Fjölnir
seig framúr og kláraði leikinn.
Markvörður Fjölnis Steinar Örn
gjörsamlega lokaði markinu hjá
þeim í seinni hálfleik. Víkingur
sem lék án Tomasz Luba sem
var í leikbanni lék alls ekkert

Forstöðumaður

illa og skiptust þeir Jón Haukur
Hilmarsson og Vignir Snær
Stefánsson að verja markið í
hvorum hálfleik og stóðu sig
báðir vel. Vignir Snær sem er
útispilari kom skemmtilega á
óvart annan leikinn í röð með
flottri markvörslu. Tók meðal
annars tvö víti. Fljótlega í seinni
hálfleiknum lentu leikmenn
Víkings í villuvandræðum og
voru fljótlega komnir með 5
villur á sig gegn einni hjá Fjölni
og þegar lítið er skorað er hvert
mark svo dýrmætt og þess vegna
urðu þeir að passa sig á því
að brjóta ekki á leikmönnum
Fjölnis. Myndina tók Helgi
Kristjánsson af leik Víkings og
Aftureldingar/Hvíta Riddarans
sem fram fór á föstudag.
hk/jó

Kirkjan okkar.is

Ólafsvíkurkirkja.

Fjölskylduguðsþjónusta sunnudaginn 19. janúar kl 11.
Sameiginleg guðsþjónusta fyrir báða söfnuðina sem er
í senn almenn guðsþjónusta og sunnudagaskóli.
Muna að leyfa ömmu og afa, mömmu og pabba,
systkinum, frænku og frænda, vini og vinkonu, bangsa
og dúkku að koma með!
Barna- og æskulýðsstarf hefst á ný í vikunni
ásamt foreldramorgnum.
Sóknarprestur.

Aflafréttir
Ekki er nú hægt að segja að árið
2014 byrji vel gagnvart veðrinu.
Svo til frá áramótum hefur verið
eilífar brælur og ansi erfitt tíðarfar.
Laugardaginn síðastliðinn gerði
loksins gott veður og þá fór
loksins flotinn á sjóinn.
Flestir smábátanna eru búnir að
fara í þrjár sjóferðir og er aflinn
hjá þeim eftirfarandi og allir eftir
þrjá róðra. Tryggvi Eðvarðs SH 20
tonn, Kristinn SH 27 tonn, Særif
SH er með 16 tonn, Brynja SH
16 tonn, Guðbjartur SH 13 tonn,
Sæhamar SH 12 tonn, Stakkhamar
SH 10,5 tonn og Álfur SH 8,6 tonn.
Lilja SH 11,2 tonn, Glaður SH 11
tonn og Kvikja SH 9,8 tonn í tveim
róðrum.
Dragnótaveiði hjá SH bátunum
er frekar róleg, enda ná þessar
stanslausu brælur líka að hægja á
þeim. Guðmundur Jensson SH er
hæstur með 15 tonn í 3. Gunnar
Bjarnason SH er ekki nema 90
kílóum á eftir honum úr 4 róðrum.
Steinunn SH og Sveinbjörn
Jakobsson SH með 13 tonn báðir
í 4 róðrum. Esjar SH 12 tonn í 3,
Rifsari SH 11 tonn í 3 og Egill SH 9
tonn í 4. Athygli vekur að Egill SH
er á dragnótinni því undanfarnar

vetrarvertiðin þá hefur Egill SH
verið á netum í janúar.
Ekki eru margir netabátar á
Snæfellsnesinu, Bárður SH er
með 41 tonn í 8 róðrum og mest
8,6 tonn í einni löndun. Ólafur
Bjarnason SH er með 16 tonn
í 4 og Haukaberg SH 12 tonn í
4. Þessir bátar eru ansi langt frá
netabátunum á Hornafirði því
þar er Hvanney SF hæstur og er
kominn með 197 tonn í 9 róðrum
og mest 35 tonn í einni löndun.
Hörkunetaveiði er hjá þeim
fjórum netabátum sem róa frá
Hornafirði.
Örvar SH hefur landað 76
tonnum í tveim róðrum á línu.
Grundfirðingur SH 50 tonn í einni
löndun. Tjaldur SH 65 tonn í einni
löndun. Rifsnes SH 35 tonn í einni
löndun og Saxhamar SH 27 tonn
í einni löndun.
Trollbáturinn Sóley SH er eini
trollbáturinn sem hefur landað á
Nesinu en var ekki með mikinn
afla, einungis 17,5 tonn, og mest
var af skarkola í aflanum 8,6 tonn
sem vekur nokkura athygli.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Vikuna 27. janúar - 1. febrúar
munum við hafa opið lengur á
Hársnyrtistofunni Tikvu.

Heimsending matar

Verum tímalega að panta fyrir Þorrablót.

Sími er 4381275
Í samstarfi við Fellaskjól stendur eldri
borgurum í Grundarfjarðarbæ til boða
að fá heimsendan mat í hádeginu alla
virka daga.
Hver skammtur kostar 750 kr.
Aðeins er í boði mánaðaráskrift.
Skráning og nánari upplýsingar
fást á Fellaskjóli í síma 438 6677.
Grundarfjarðarbær

Íbúð fyrir eldri borgara
Íbúð fyrir eldri borgara á Hrannarstíg 30
er laus til umsóknar. Um er að ræða leiguíbúð með búseturétti og 10% hlutareign.

Karókí
keppni

Íbúðin er þriggja herbergja, 80m2 auk 23m2
bílskúrs, alls 103m2.
Nánari upplýsingar fást á bæjarskrifstofunni
í síma 430 8500 og einnig á heimasíðu
Grundarfjarðarbæjar.
Umsóknarfrestur er til 20. janúar 2014.

Fjörið heldur áfram, laugardagskvöldið 18. jan.
verður önnur umferð keppninnnar
í Röst Hellissandi.
Húsið opnar kl 20 og hefst keppnin
stundvíslega kl. 21.
Aðgangseyrir 1000 kr
Aldurstakmark 18 ára.
Minnum fólk á að salurinn hefur sitt að segja
á móti dómurum þannig að það er um að gera
að mæta og styðja við sinn keppanda.
Hlökkum til að sjá sem flesta,
nefndin.

Leiðrétting
vegna karókí
Í síðasta tölublaði Jökuls var
fjallað um stórskemmtilega
Karókík eppni fyrirtækjanna
sem Lionsklúbburinn Þernan
stendur fyrir í Röst, meðal
keppenda var Grétar Arndal
Kristjónsson en í greininni
var hann sagður heita Kristjón

Grétarsson, það er hinsvegar
faðir Grétars. Beðist er velvirð
ingar á þessu.
Næsta karókíkvöld verður
n.k. laugardagskvöld 18. janúar
og eru bæjarbúar og aðrir
hvattir til að mæta.
jó

