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Árni merkir umhverfið
Árni Guðjón Aðalsteinsson
er mjög duglegur að ganga um
Snæfellsnes og taka myndir, hann
hefur tekið eftir því hve fólk er
oft á tíðum illa að sér í örnefnum
og því hefur hann viljað bæta úr.
Árni fékk hugmynd þegar hann
var á göngu sem gekk út á að
rétt væri að merkja umhverfið
betur, hann ákvað að taka málin
í eigin hendur og fá stuðning til
að gera hlutina.
Sumir staðir sem Árni hefur
gengið um eru með mörgum
örnefnum á litlu svæði, einn að
þeim stöðum sem þetta á við
um er svæðið í kringum stíflu
Rjúkandavirkunnar, þar ákvað
Árni að setja niður skilti þar
sem á væri letrað helstu örnefni.
Ógjörningur væri að setja öll
örnefni á skiltið svo að hann
valdi að merkja Gerðubergsá,
Fossá og Tindfellsgil í fyrstu
atrennu, Árni ætlar svo að setja
upp skilti við fossinn Rjúk
anda þegar framkvæmdum við
virkjunina er lokið.
Árni hefur fleiri hugmyndir
sem bætt geta aðgengi fólks að
náttúrunni og hjálpað fólki að
kynnast umhverfi sínu því að
hann hefur um nokkurt skeið
verið að reyna að fá göngubrú
yfir Gerðubergsánna svo að
auðveldara sé að komast í Tind
fellsgilið en þar er hægt að sjá

fallega fossa og steinboga svo
að fátt sé nefnt.
Staðsetningin á skiltunum
gerir það að verkum að þetta
verður nokkurskonar framhald
af skiltum sem eru hinum
megin við veginn og liggja fram
á Arnarverpi og brúnirnar fyrir
ofan Ólafsvík.
Árni sagði að hann væri fyrst
og fremst að gera þetta sér og
öðrum til gagns og skemmtunar,
styrkur fékkst frá Orkusölunni til
að búa til skiltin og starfsmenn
Vegagerðarinnar aðstoðuðu við
að setja skiltin niður.

ER ÞÉR KALT??
Úlpur og kuldagallar frá Didriksons.

Gulu vinsælu vetrarskórnir komnir í öllum stærðum, frá st. 19. 
Loðnu kollarnir komnir aftur í þremur litum.
Púðarnir frá Lagður eru tilvalin jólagjöf til að senda erlendis,
létt og hentugt.
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Byggðakvóti
Sjávarútvegs- og landb ún
aðarr áðh erra hefur úth lut
að 6.824 þorskígildistonna
byggðak vóta fiskveiðiá rsi ns
2013/2014.
Alls er byggðakvóta úthlutað
til 32 sveitarfélaga og í þeim
fengu 47 byggðarlög úthlutun.
Úthlutun byggðakvótans
byggir á upplýsingum frá Fiski
stofu um samdrátt í botnfiskafla,
botnfiskaflamarki og vinnslu
botnfisks annars vegar og sam
drætti í rækju- og skelvinnslu
hins vegar frá fiskveiðiárinu
2003/2004 til fiskveiðiársins
2012/2013.
Hámarksúthlutun til byggðar
lags er 300 þorskígildistonn og
fá sex byggðarlög það hámark,

þeirra á meðal er Grundar
fjörður sem fær 300 tonn, í
Stykkishólm fara 190 tonn.
Byggðakvóti til hafna Snæ
fellsbæjar eykst úr 433 þorsk
ígildis
t onnum í 735 tonn,
byggðak vótinn skiptist á
milli byggðalaga þannig að á
Arnarstapa fara 66 tonn sem
er aukning um 36 tonn frá
fyrra ári, á Hellissand fara 91
tonn sem er aukning um 17
tonn, útgerðir á Rifi fá 297
tonn og það er aukning um
175 tonn og í Ólafsvík fara 281
þorskígildistonn en það er
aukning um 74 tonn frá fyrra
ári.
jó

Hugborg á ný
til Ólafsvíkur

Hugborg SH 87 bættist í
flotann í Ólafsvíkurhöfn á
dögunum. Eigandi hans er
Eggert Bjarnason og verður
báturinn gerður út á net með
tveimur í áhöfn frá Ólafsvík.
Að sögn Eggerts langaði hann
að nota nafnið Hugborg þar
sem hann byrjaði til sjós á
Hugborginni hjá Bergmundi
Ögmundssyni en hann er nú
hættur sjómennsku og enginn

Aflafréttir

bátur hér með því nafni, var
leyfið auðfengið. Hugborgin
hét áður Hringur SH og mikið
aflaskip hún er því ekki ókunnug
höfninni hér. Hugborgin hefur
verið í tæpt ár í klössun þar sem
var skipt um öll tæki og almenn
slippvinna unnin. Það er alltaf
ánægjulegt þegar bætist við
flotann. Óskum við Eggerti til
hamingju.
þa

Snæfellsbær
enn í þriðja sæti
Nýjasta tölublað Vísb end
ingar kom út í síðustu viku og
þar er m.a. fjallað um fjárhag
sveitarfélaga ásamt því að birta
árlega fjárhagslega einkunn
stærstu sveitarfélaga landsins
með það að markmiði að finna
draumasveitarfélagið. Garða
bær er sem fyrr hæst á listanum,
en Snæfellsbær heldur sínu
þriðja sæti annað árið í röð með
7,0 í einkunn - og hækkar um
0,2 í einkunn frá árinu 2012.

Seltjarnarnes fer í annað sæti
en Akureyri sem var í öðru sæti
fellur niður í fjórtánda sæti.
Þegar sveitarfélögunum eru
gefnar einkunnir á þennan hátt
er verið að meta fjárhagslegan
styrk sveitarfélaga og eru margir
þættir skoðaðir. Meðal annars
eru skoðaðar heildarskuldir og
skuldir pr. íbúa, skuldahlutfall
(skuldir sem hlutfall af tekjum)
sem er 81% hjá Snæfellsbæ og
telst það nokkuð gott.
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

Þar sem að netabáturinn
Magnús SH er frá vegna brunans
sem var í honum í sumar þá er
Glófaxi VE stærsti netabáturinn
sem er núna gerður út frá
Snæfellsnesinu. Glófaxi VE
er á skötuselsnetum og hefur
landað 33 tonnum í 4 róðrum
í Ólafsvík. Arnar SH er með 11
tonn í 7 róðrum. Bárður SH er
á Arnarstapa og hefur landað 27
tonnum í 8 róðrum á skötusel.
Þar er líka Svala Dís KE sem er
með 15 tonn í 7 róðrum. Katrín
SH 13 tonn í 5 róðrum og Reynir
Þór SH 8,5 tonn í 6.
Þeim fjölgar nokkuð síldar
bátunum og er Andri SH hæstur
með 16 tonn í 11 róðrum. Fríða
SH er með 9 tonn í 3 róðrum.
María SH 8 tonn í 3. Alls hafa
19 bátar landað síld á netum
og meirihlutinn af þeim bátum
landar í Stykkishólmi.
Góð veiði er hjá trollbátunum
og er Hringur SH kominn með
222 tonn í 3 löndunum. Sóley
SH er með 146 tonn í 3. Helgi
SH og Farsæll SH eru báðir
með 92 tonn í 2 löndunum
hver bátur.
Stóru línubátarnir eru ennþá
flestir að landa annarstaðar enn
í heimahöfn. Tjaldi SH gengur
ansi vel og þegar þetta er
skrifað er báturinn aflahæstur
línubátanna í október með 282
tonn í 4 löndunum. Örvar SH
er með 206 tonn í 5. Rifsnes
SH 145 tonn í 4. Saxhamar SH
168 tonn í 3. Grundfirðingur

SH 135 tonn í 3. Balabáturinn
Hamar SH hefur flutt sig frá
Austfjörðum enn báturinn var
að landa á Djúpavogi og hefur
flutt sig yfir til Skagastrandar,
hefur landað samtals 111
tonnum í 17 róðrum.
Engin mokveiði er í drag
nótina og er Rifsari SH hæstur
með 80 tonn í 12 róðrum.
Steinunn SH er með 56 tonn
í 12. Matthías SH 45 tonn
í 9. Esjar SH 41 tonn í 7 og
Sveinbjörn Jakobsson SH 24
tn í 11.
Af minni bátunum þá er
Glaður SH kominn með 30
tonní 9 róðrum. Sverrir SH 26
tn í 10. Oliver SH 14 tn í 8.
Nýja Kristni SH gengur
ansi vel og er báturinn núna
í fjórða sætinu yfir aflahæstu
smábátana á landinu með 81
tonn í 15 róðrum. Báturinn
hefur reyndar fært sig um set
því báturinn er kominn til
Skagastrandar. Tryggvi Eðvarðs
SH 74 tn í 13. Særif SH er með
66 tn í 13.
Guðbjartur SH er með 48 tn
í 13, Lilja SH 48 tn í 14, Brynja
SH 42 tn í 13.
Þar sem að síldin er kominn
inná Breiðarfjörðin þá fylgja
þeim stóru uppsjávarskipin
og munu án efa einhver þeirra
landa í Grundarfirði og þá helst
vinnsluskipin.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Kirkjan okkar

Brimilsvallakirkja 90 ára.

Guðsþjónusta verður í Brimilsvallakirkju sunnudaginn
27. október kl. 14.
Haldið verður upp á afmæli kirkjunnar og boðið upp á
veitingar eftir athöfn.

Starfið í kirkjunni.

Sunnudagaskólinn er á sunnudögum kl. 11 í Ingjaldshólskirkju.
TTT verður í Ólafsvíkurkirkju á hverjum fimmtudegi kl. 14:15,
en fellur niður 24. október.
Foreldramorgnar eru á miðvikudögum í Ólafsvíkurkirkju
frá kl. 10-12.
Sóknarprestur.

Skjól fyrir
hrossin

Eru Meistararnir
að gera það?
Þeir félagar í Meisturunum
virðast vera á góðri siglinu núna
því þeir hækka á töflunni eftir
hverja helgi (búið að endurnýja
meistarabréfið?). Fall vikunnar
á dís sigra sem féll niður um 10
sæti og þarf núna að endurskoða
leikskipulag sitt (ráð að tala við
Valda). Rauðu djöflarnir skora
þrennu helgi eftir helgi og heldur
öðru sætinu. Hún Dimmalimm
færðist upp um 7 sæti um leið og
Tópasinn datt niður um 4, enda
skilaði hann ekki (upptekinn í
útlöndum). Brettagaurarnir eru
allir að koma til og færðust upp
um 1 sæti. Þá fór S.G. Hópurinn
upp um 5 sæti, enda píparinn
fjarri seðlinum. Nýr hópur kom
inn, Óþekktir (einhver kallaði
þá Óþekkir) og náði hann 8
stigum en byrjaði með 13. H.G.
tók góðan kipp upp töfluna og
er núna í sjötta sæti. Bræðurnir
í Alfredo eru aðeins að sækja sig
í skori en standa í stað á töflunni

(hvað segir Stína um það). Það
er enginn klassi yfir El Classico
um þessar mundir en þeir duttu
niður um 6 sæti. Þá er Anfield
að færa sig hægt og hljótt upp
töfluna og er nú kominn í fjórða
sætið. Anton Ö virðist eitthvað
vera að hressast en hann færðist
upp um eitt sæti (kapteinninn
verður að fara að herða sig við
að komast upp úr kjallaranum).
Þá er Pétursson kominn á skrið
og færðist upp um 6 sæti. Grobbi
missti efsta sætið til Pólarhlerar
eftir að hafa skorað sína aðra
þrennu á keppnistímabilinu. Nú
Púkarnir, Up the irons og RuBen
eru eins og vanalega neðarlega í
kjallaranum.
Næst komandi laugardag
verðum við eins og vanalega
á RuBen kl. 11:00 og þá
mun ungmennafélagið selja
getrauna- og lengjuseðla.
Gummi Gísla

Það væsir ekki um hestana
sem ganga úti á Brimilsvöllum.
Þegar ljósmyndari var á ferð í
Fróðárhreppnum rakst hann á
þennan skemmtilega bæ. Þegar
betur var að gáð var þetta skjól
fyrir hestana. Ekki veitir af

skjólinu enda margir hestar á
Brimilsvöllum. Það er gaman að
sjá svona skemmtilegar lausnir
sem fegra umhverfið og vekja
eftirtekt.

þa

Karókíkeppni
Kæru bæjarbúar nú er hver
að verða síðastur að skrá sig
í keppnina. Hvet fyrirtæki
í Snæfellsbæ að skrá sína
keppendur sem fyrst. Skráningu
líkur þriðjudaginn 29. okt. Nú
er um að gera að leggja sitt
að mörkum í menningu og

skemmtanalífinu í bænum.
Vonumst til að lágmarksfjöldi
náist og keppnin geti farið af
stað sem fyrst.
Bestu kveðjur fyrir hönd
Lionsklúbbsins Þernunar
Sólveig Bláfeld S: 892-6918
Erla Gunnlaugs. S: 865-3987

Samingur framlengdur við Björn
Stjórn meistaraflokks kvenna
framlengdi á dögunum samn
inginn við þjálfara liðsins Björn
Sólmar Valgeirsson. Björn hefur
stýrt liðinu frá því það var sett á
laggirnar haustið 2012 ásamt því
að þjálfa yngriflokka félagsins
með góðum árangri. Hann
mun því stýra meistaraflokki
kvennaliðs Víkings Ólafsvík út
næsta keppnistímabil 2014.
Undir stjórn Björns á fyrsta
tímabili liðsins enduðu stelp
urnar á botni riðilsins með 6 stig.
Liðið gerði 3 jafntefli, fyrst gegn
ÍR-ingum, næst gegn Tindastóli
og síðast gegn Álftanesi. Liðið
sigraði BÍ/Bolungarvík á útivelli
þann 16. júní þar sem Freydís
Bjarnadóttir skoraði eina mark
leiksins.
Björn telur að liðið hafi öðlast
mikilvæga reynslu í sumar og
það sama megi segja um sig
sjálfan.
Hópurinn samanstendur af
ungum og efnilegum stelpum
sem voru að stíga sín fyrstu skref
ásamt miklum reynsluboltum
og á því telur Björn hægt að
byggja upp og gera betur næsta
sumar.

Liðið lenti í miklum vand
ræðum með að manna stöðu
markmanns í sumar þar sem
meiðsli settu stórt strik í reikn
inginn. Aðspurður sagði Björn
að „liðið hafi verið virkilega
óheppin með meiðsli á mark
mönn
u m og notuðu til að
mynda 5 markmenn í 16 leikjum
sem verður að teljast ótrúlegt.
Þar af voru einungis þrír sem við
getum í raun kallað markmenn
því hinar tvær voru útispilarar.
Það var svo sannarlega ekki til
að hjálpa ungu liði sem var að
spila í fyrsta sinni í alvöru deild
en stelpurnar héldu alltaf áfram
og fá þær mikið kredit fyrir að
missa aldrei trúna á því sem
við vorum að gera. Varðandi
markmannsmálinn fyrir næsta
tímabil þá erum við að vinna í
þeim og stefnan er að vera búin
að ganga frá því áður en vetrar
og vormótin hefjast“ sagði Björn
Sólmar.
Ítarlegra viðtal má sjá á heima
síðu Víkings.
Myndina tók Gunnar Örn
þegar Sveinn Elinbergsson og
Björn handsöluðu samninginn
á dögunum.
göa

Notuð ljósritunarvél
til sölu
Kyocera KM-2020
A-4 og A-3, ljósritar 20 eintök á mínútu,
matari, 2 pappírsskúffur og skápur.

Ræstingastarf - tvö störf

Verð 25.000,-

Grundarfjarðarbær óskar eftir að ráða sem fyrst starfsmenn til að sinna ræstingu á tveimur af húseignum
bæjarins. Um er að ræða 20 klst. á mánuði í hvorri
húseign. Vinnutími er sveigjanlegur. Sami einstaklingur
getur sinnt báðum störfunum.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags Dala- og
Snæfellsness (SDS).
Sótt er um á vefsíðu bæjarins, www.grundarfjordur.is
Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofu
í síma 430 8500
eða á netfangi grundarfjordur@grundarfjordur.is
Umsóknarfrestur er til 29. október nk.

