
Alþjóðlegi sykursýkis dagur
inn var þann 14. nóvember 
síðast liðinn. Að þessu sinni valdi 
Al þjóða heilbrigðisstofnunin 
einkunnar orðin „Insulin for 
life“ eða insulin til lífstíðar. 
Insúlín var uppgötvað í Torontó í 
Kanada fyrir 75 árum og er þess 
minnst í ár. 

Í Snæfellsbæ buðu Lions 
klúbburinn Rán, Lionsklúbb
urinn Þernan, Lions  klúbbur Nes
þinga og Lions klúbbur Ólafsvíkur 
í samstarfi við heilsugæsluna 
upp á fría blóðsykursmælingu 
og blóðþrýstingsmælingu á 
Kaffi Belg, laugardaginn 16. 
nóvember. Góð þátttaka var í 
blóðsykursmælingunni og bæjar
búar voru greinilega ánægðir 
með framtak lionsklúbbanna því 
að blóðsykur var mældur í 92 
einstaklingum, gestir gæddu sér 
svo á kaffi og ávöxtum að mælingu 

lokinni. Vilja Lionsklúbbarnir 
koma á framfæri þakklæti til 
Kaffi Belgs og heilsugæslunnar 
í Snæfellsbæ.  þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Blóðsykursmæling á vegum lions
626. tbl - 13. árg. 21. nóvember 2013

félags eldri borgara í Snæfellsbæ 
verður sunnudaginn 24. nóvember

 í félagsheimilinu Klifi 
og hefst kl. 15

Margir góðir munir, kökur o.fl.
Einnig í boði heitt kaffi, súkkulaði, 

vöfflur og rjómi á kr. 600,-

Nefndin

Víkingur Ólafsvík eru ís lands
meistarar í futsal og hófu titil
vörnina um helgina. Þá fór fram 
fyrri umferð B riðils í Íþrótta
húsi Snæfellsbæjar.  Víkingur 
er efstur í riðlinum eftir fyrri 
umferðina. Þeir unnu alla sína 
leiki skoruðu 29 mörk og fengu 
aðeins á sig tvö. Með Víking í 
riðlinum eru Grundarfjörður/
Kári, Kormákur/Hvöt, Snæfell og 

Skallagrímur. Seinni umferðin 
verður spiluð laugardaginn 7. 
desember á Akranesi.

Kvennalið Víkings er einnig 
skráð í futsal og spila þær fyrri 
umferðina í B riðli kvenna á 
sunnudaginn 24. nóvember á 
Álftanesi, seinni umferðin hjá 
konunum fer svo fram í Víkinni 
sunnudaginn 15. desember.

þa

Futsal á fullt



Drengjakór íslenska lýð
veldis ins ætlar að heimsækja 
Snæ fellsbæ í sinni árlegu haust
ferð. Kórinn mun halda söng
skemmtun laugardaginn 23. 
nóvember í Frystiklefanum í Rifi 
og hefst hún kl. 17:02.  Hóp ur 
inn saman  stendur af mið aldra 
drengjum sem hafa gaman af 
söng og glensi.  Laga valið er af 
léttara taginu, popp lög, rokk
lög og drykkjuvísur og verða 
sungin lög eftir Billy Joel, 
Leonard Cohen, Egó, Bubba, 

Bell mann og fleiri góða.  Lögin 
eru útsett fyrir fjórar karla raddir. 
Að gangs eyrir kr. 1.000 og renn
ur hann óskiptur til Frysti
klefans. Kráar stemming æski
leg og verður innflutningur 
eðal vökva á staðinn leyfður.  Þó 
ber að gæta hófs í þeim efnum.  
Aldurslágmark 16 ár.

Kórinn mun einnig heimsækja 
heiðursfólkið á Dvalarheimilinu 
Jaðri og syngja fyrir þau nokkur 
lög við þeirra hæfi.

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

Söngskemmtun

Nýtt  Nýtt
Full búð af �ottum dömufatnaði frá London

Veski, skart og klútar í miklu úrvali!
Herratre�ar 3.490 kr

Náttbuxur á herra
Jólavörunar komnar

Vinsæla ilmolían í bað komin aftur 

 
KRÁARVISKA !  OG  
KIDDI GRÉTARS Á KAFFI SIF 
LAUGARDAGSKVÖLD 

 
ÞÁ BYRJAR FJÖRIÐ  !  

 

Maggi og Fúsi verða með   
KRÁARVISKU  á Kaffi Sif  

laugardagskvöldið  23. nov. kl. 21:00 
Þema kvöldsins er : Teiknimyndir og 

myndasögur !!!:-).  
 

KIDDI GRÉTARS mætir á svæðið með gítarinn 
eftir Kráarviskunni. 

 
      FRÍTT INN! 

 
Svo verður næsta kráarviska 14 des . 

Prjónakaffi er á sunnudag kl 15 og 
spilavist kl.17.  

HLAKKA TIL AÐ SJÁ YKKUR  
 

Kaffi Sif, Klettsbúð  3, 360 Hellissandur 
Sími: 577 3430, 8203430 

kaffisif@kaffisif.is  www.kaffisif.is 
   

Síðasta löndun úr gamla Rifs
nesinu var á síðasta laugardag 
en þá komu þeir úr síðasta 
túrnum með fullfermi. Nú 
bíður áhöfnin eftir nýja skipinu 
sem sama dag lagði af stað til 
Íslands frá Noregi. Kaupandi 
gamla Rifsnesins er Vísir hf. í 

Grindavík. Ætlunin er að 
skipið fari úr landi á veiðar í 
Kanada hjá dótturfyrirtæki 
Vísisútgerðarinnar. Skipstjóri 
var Ingólfur Aðalsteinsson sem 
var að vonum ánægður með 
þennan síðasta túr.

þa

Rifsnesið kveður 
með fullfermi



410 4000Landsbankinn landsbankinn.is

Verðmæti verða
til með nýsköpun

Aflaverðmæti uppsjávarfisks
Milljarðar króna. Heimild: Hagstofa Íslands

Árið 2012

46,8

Árið 2010

27,6

Árið 2006

12,6

Árið 2008

21,3

Landsbankinn er í fararbroddi þegar kemur að fjármögnun nýrra verkefna 
sem stuðla að framþróun í sjávarútvegi. Við styðjum frekari vöxt og fleiri 
verkefni sem renna styrkari stoðum undir atvinnulífið.



Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta 
á fiskveiðiárinu 2013/2014 sbr. reglugerð um úthlutun 
byggðakvóta til fiskiskipa nr. 665, 10. júlí 2013

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til fiskiskipa fyrir:
Grundarfjarðarbær (Grundarfjörður)
Kaldrananeshreppur (Drangsnes)
Akureyrarkaupstaður (Grímsey)
Borgarfjarðarhreppur (Borgarfjörður eystri)

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna í 
neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 990/2013 í 
Stjórnartíðindum

Snæfellsbær  (Arnarstapi, Hellissandur, Rif og Ólafsvík)
Húnaþing vestra (Hvammstangi)
Sveitarfélagið Skagaströnd
Fjallabyggð (Siglufjörður og Ólafsfjörður)
Grýtubakkahreppur (Grenivík)
Langanesbyggð (Þórshöfn og Bakkafjörður)
Breiðdalshreppur (Breiðdalsvík)
Sveitarfélagið Hornafjörður

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við vinnslu-
aðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu stofnunarinnar 
(fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur einnig aðgengilegar.  
Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember 2013.

ATVINNA
Ægir sjávarfang ehf óskar eftir starfsfólki í snyrtingu

og almenn störf í nýrri verksmiðju félagsins í Ólafsvík.

Upplýsingar gefur Óli Ólsen rekstrarstjóri í síma 862-1332.
Einnig má senda umsóknir á oli@aegirseafood.is

Ægir sjávarfang sérhæ�r sig í niðursuðu á þorsklifur 
og hefur verið starfandi frá árinu 1995.

Oferta pracy Ægir sjávarfang ehf poszukuje chetnych 
do pracy w nowym zakladzie �rmy w 'Olafsvik. 
Ægir sjávarfang specjalizuje sie w przetwarzaniu 
watroby z dorsza . Firma dziala na rynku od 1995 
roku. Szczególowych informacji udziela 'Oli 'Olsen-
kierownik produkcji-numer telefonu 862-1332
Zainteresowani moga wysylac zapytania, oraz 
podanie o prace na email: oli@aegirseafood.is

Laugardagskvöldið 23. 
nó vem ber mun Lay Low 
koma fram á hljóm leikum í 
Vatna safninu í Stykkishólmi. 
Lay Low þarf vart að kynna 
fyrir fólki enda hefur hún 
fyrir löngu síðan vakið lands
athygli fyrir einstaka hæfileika 
sína, frábærar lagasmíðar, 
þróttmikinn hljóðfæraleik og 
silkimjúka söngrödd.

Lay Low gaf á dögunum 
út sína fjórðu breiðskífu sem 
ber heitið “Talking About the 
Weather”. Á nýju plötunni svífur 
andi sveitarinnar yfir, en Lovísa 
fluttist nýverið frá borginni 

suður á land þar sem hún 
hafði áður búið. Heimkoman í 
sveitina, friðurinn og kyrrðin, 
æskan og sjálfstæðisbarátta 
lista konunnar urðu því nokkuð 
óvænt yrkisefni plötunnar þar 
sem áður ótroðnar slóðir eru 
fetaðar.

Á tónleikunum mun Lay Low 
njóta fulltingins gítarleikarans 
Birkis Hrafns Gíslasonar og 
munu þau flytja lög af nýju 
plötunni í bland við eldra efni.

Hljómleikarnir hefjast stund
víslega klukkan 20.30 og er 
aðgangseyrir 2.000. krónur.

Fréttatilkynning

Lay Low í 
Stykkishólmi 

Framkvæmdir standa nú 
yfir á vegum Vegagerðarinnar 
á veginum sem liggur út að 
Svörtulöftum. Verið er að hækka 
veginn upp og taka af honum 
kröppustu beygjurnar. Með 
þessu er verið að gera rútum og 

smábílum aðveldara að fara um 
hann. Að sögn Björns Jónssonar 
rekstrarstjóra hjá Vegagerðinni 
verður ekki lagt á hann bundið 
slitlag í þessari atrennu en 
vonast er til að það komi síðar.

þa

Endurbætur á veg



GRUNDARFJÖRÐUR Í SÓKN! 
Íbúaþing Grundfirðinga 

Laugardaginn 23. nóvember, í Fjölbrautaskóla Snæfellinga 
 

DAGSKRÁ 

Kl. 10.30 Morgunverður og spjall, kaffiilmur og kertaljós 

Kl. 11.00 Íbúaþingið sett 
  Sigurborg Kr. Hannesdóttir, forseti bæjarstjórnar 

HVERT VILJUM VIÐ STEFNA? 
Kl. 11.10 Svæðisgarður Snæfellinga- sókn byggð á sérstöðu 
  Björg Ágústsdóttir, Alta, verkefnisstjóri 
 

Kl. 11.20 Snæfríður – unga fólkið og Snæfellsnes 
  Silja Rán Arnardóttir, í stjórn Snæfríðar 
 

Kl. 11.30 Skólastefna Grundarfjarðar 
  Gunnar Kristjánsson, verkefnisstjóri 

SAMFÉLAG Í SÓKN 
Kl. 11.45 Er hægt að mennta frumkvöðla? 
  Jón Eggert Bragason, skólameistari Fjölbrautaskóla Snæfellinga 
 

Kl. 12.00 Mín sýn á Grundarfjörð 
  Elsa Árnadóttir, formaður Félags eldri borgara  
 

Kl. 12.15 Okkar sýn á Grundarfjörð 
  Fulltrúar frá Félagsmiðstöðinni Eden 
 

Kl. 12.30 Hádegisnæring og umræður 

ATVINNUMÁL OG SÓKNARFÆRI 
Kl. 13.00 Sóknarfæri í sjávarútvegi 
  Arnaldur Bjarki Bergsson, sviðsstjóri hjá Matís 
 

Kl. 13.15 Samfélagsleg áhrif ferðaþjónustu, dæmisögur og tækifæri 
  Ásbjörn Björgvinsson, formaður Ferðamálasamtaka Íslands 
 

Kl. 13.30  Umræður og niðurstöður 
 

Kl. 15.00   Þingslit 
 

Þinginu stýra Sigurborg Kr. Hannesdóttir og Ragnar Smári Guðmundsson 

MORGUNMATUR 

Áður en þingið hefst. 
Veitingar á þinginu í boði 

Grundarfjarðarbæjar.  

BARNAGÆSLA 

í Leikskólanum Sólvöllum 
meðan á þinginu stendur. 
Foreldrar sækja börnin í 

hádeginu. 

ERINDI 

Um næstum allt milli 
himins og jarðar, fróðleg 

og skemmtileg. 

UMRÆÐUR 

Þar sem allir geta stungið 
upp á umræðuefnum.  

Afslappað fyrirkomulag. 

UNGT FÓLK 

Í öndvegi, í bland við raddir 
þeirra sem eldri eru og 

reyndari.   

Arnljótur Bjarki Bergsson, sviðsstjóri hjá Matís



Dagana 8. og 9. nóvember 
hélt Líf fræðifélag Íslands yfir
lits ráðstefnu um íslenskar 
líffræðirannsóknir en síðast var 
slík ráðstefna haldin árið 2011. 
Náttúrustofa Vesturlands var 
nú með fleiri framlög á slíkri 
ráðstefnu en nokkru sinni fyrr, 
eða 10 talsins, ýmist á eigin 
vegum eða í samvinnu við 
aðrar stofnanir. Starfsmenn 
Náttúrustofunnar fluttu fjögur 
erindi og voru meðhöfundar að 
þremur til viðbótar og voru auk 
þess á meðal höfunda þriggja 
veggspjalda sem kynnt voru á 
ráðstefnunni.  

Málstofa um vernd 
og veiðar á íslenskum 
fuglum og spendýrum

Starfsmaður Náttúrustofu 
Vesturlands var formaður 
nefndar, sem nýlega skilaði af 
sér viðamikilli skýrslu um vernd, 
veiðar og velferð íslenskra fugla 

og spendýra, þar sem fjallað er 
um lagalegt og stjórnsýslulegt 
umhverfi dýranna í alþjóðlegu 
samhengi og hvaða úrbætur 
þyrfti að gera á íslenska laga
umhverfinu. Á ráðstefnunni 
var heil málstofa helguð þessu 
málefni og var efni skýrslunnar 
kynnt í fimm erindum. Úttektin 

er hugsuð sem grunnur sem á 
má byggja áframhaldandi vinnu 
að gerð nýrra laga um vernd, 
velferð og veiðar villtra fugla og 
spendýra, en getur einnig nýst í 
ýmsu öðru samhengi. 

Síld, síldardauði, 
fuglalíf og botndýralíf 

við Kolgrafafjörð
Fjallað var um síldargöngur 

við norðan vert Snæfellsnes 
síðustu vetur og gríðarleg áhrif 
þeirra á fuglalíf svæðisins, sem 
Náttúrustofan hefur rann
sakað. Fuglalífið fyrir og eftir 
síldargöngur var borið saman 
og atburðarásin í tengslum við 
síldardauðann veturinn 2012
13 rakin. Einnig var kynnt 
samvinnuverkefni Náttúru
stofunnar, Rannsóknaseturs 
HÍ á Snæfellsnesi og Líf og 
umhverfisvísindadeildar HÍ 
um áhrif síldardauðans á lífríki 
botns og fjara í Kolgrafafirði. 

Frumniðurstöður þess sýna 
að miklar breytingar hafa 
orðið á lífríki botnsins eftir 
síldardauðann, tegundum 
hefur fækkað og er ein tegund 
burstaorma nú ríkjandi í botn
setinu en á meðan er lífríkið utan 
brúar mun fjölbreyttara og líkt 
því sem áður var inni á firðinum. 

Lífríkið mun væntanlega jafna 
sig aftur á nokkrum árum en 
reynt verður að útvega fjármagn 
til að fylgjast með þeirri þróun.  

Skyldleikaæxlun í 
arnarstofninum

Fjallað var um samvinnu
verkefni náttúrustofa, Náttúru
fræði stofnunar Íslands og 
Há skóla Ís lands um erfða
breyti leika í íslenska haf arnar
stofninum. Stofninn átti erfitt 
uppdráttar á 20. öldinni þegar 
hann var aðeins um 2025 pör 
frá 19201970. Síðan þá hefur 
örnum fjölgað hægt og eru nú 
um 70 pör í stofninum. Tekin 
voru blóðsýni úr 241 arnarunga 
og notuð til erfðagreiningar. Í 
ljós kom að erfðabreytileiki 
virðist lítill í stofninum. Kynja
hlutfall unganna var skekkt 
í átt til kvenfugla og eftir því 
sem skyldleiki unga á sama 
setri var minni, því fleiri ungar 
höfðu komist á legg á því 
setri á árunum 20032011. 
Skyldleikaæxlun virðist því 
hamla vexti arnarstofnsins.

Fæðuval minksins 
breyttist á síðasta 

áratug, á sama tíma og 
minkum fækkaði mikið

Miklar breytingar virðast hafa 
orðið á lífríki sjávar á síðasta 
áratug, sem e.t.v. tengjast 
breyttu hita og seltustigi. 
Sand síla stofninn hrundi með 
þeim afleiðingum að margir 
sjófuglar hafa átt í verulegum 
erfiðleikum, sérstaklega við 
Suður og Vesturland. Hins vegar 
hefur refastofninn margfaldast 
að stærð síðan um 1970 þegar 
hann var í sögulegu lágmarki. 

Til að skoða hvort fæðuval 
minksins hefði tekið breytingum 
á þeim tíma sem minkastofninn 
dróst saman voru greindar 
fæðuleifar í mögum 662 minka, 
sem veiddust á Snæfellsnesi á 
árunum 20012009. Að auki voru 
stöðugar samsætur greindar í 
vöðva og beinum minka, m.a. 
til að öðlast meiri skilning á 
uppruna fæðunnar. Hafræn 
fæða var mikilvæg minknum en 
á tímabilinu breyttist fæðuvalið 
marktækt, sem helst fól í sér 
að neysla fugla minnkaði, auk 
þess sem fram komu vaxandi 
merki um vannæringu þegar 
leið á tímabilið; hvort tveggja 
sérstaklega hjá steggjum. 
Þrátt fyrir að minkur sé afar 
ósérhæfður í fæðuvali og þekktur 
tækifærissinni virðist sem hann 
hafi átt erfitt uppdráttar og ekki 
náð að laga sig að breytingum 
í umhverfi sínu á síðasta 
áratug. Verkefnið var hluti af 
doktorsverkefni Rannveigar 
Magnúsdóttur. 

Breytingar á fjölda 
og varpárangri ritu 
Náttúrustofan og Rann sókna

setur HÍ á Snæfellsnesi vöktuðu 
fjöldi hreiðra og varpárangur ritu 
í Hvítabjarnarey við Stykkishólm 
frá 20082013 og í björgunum 
á utanverðu Snæfellsnesi frá 
20112013. Fjöldi hreiðra náði 
hámarki í Hvítabjarnarey og á 
utanverðu Snæfellsnesi árið 
2012 en var lægstur árið 2011. 
Varpárangur var mun betri í 
Hvítabjarnarey en á utanverðu 
Snæfellsnesi á tímabilinu.

Róbert A. Stefánsson

Náttúrustofan með 10 framlög 
á Líffræðiráðstefnunni 2013

Valtýr Sigurðsson, meistaranema í líffræði við HÍ og Jörundur Svavarsson, 
prófessor í sjávarvistfræði við HÍ, skoða botnsýni úr Kolgrafafirði. 

Arnarungi í hreiðri



Næstkomandi laugardag, 
23. nóvember, býður Grundar
fjarðar bær til íbúaþings í Fjöl
brautaskóla Snæfellinga, kl. 11 
 15.  Dagskrá þingsins saman
stendur af fjölbreyttum erindum 
þar sem heimamenn og gestir 
koma við sögu.  Að þeim loknum 
verða umræður í litlum hópum 
og geta allir viðstaddir stungið 
upp á umræðuefni.  

Dagurinn hefst á morgunverði 
kl. 10.30 og síðan verður þingið 
sett kl. 11.  Þá taka við erindi 
tengd Svæðisgarði Snæfellinga, 
þar sem Björg Ágústsdóttir 
verkefnisstjóri hjá Alta, segir frá 
stöðu verkefnisins og síðan talar 
Silja Rán Arnardóttir um ungt 
fólk og Snæfellsnes.  Hún situr 
í stjórn Snæfríðar, hópi ungs 
fólks á Snæfellsnesi sem tengist 
Svæðisgarðsverkefninu.  Gunnar 
Kristjánsson, verkefnisstjóri 
segir frá mótun skólastefnu 
Grundarfjarðar sem nú er unnið 
að og Jón Eggert Bragason, 
skólameistari FSN gerir tilraun 

til að svara spurningunni „Er 
hægt að mennta frumkvöðla?“.  
Því næst fá þinggestir að heyra 
um sýn ungs fólks og eldra 
fólks á Grundarfjörð, frá Elsu 
Árnadóttur, formanni Félags 
eldri borgara og fulltrúum 
frá Félagsmiðstöðinni Eden.  
Síðasti hluti erindanna er helg
aður atvinnumálum.  Þar fjallar 
Arnljótur Bjarki Bergs son, 
sviðsstjóri hjá Matís um sóknar
færi í sjávarútvegi og Ás björn 
Björgvinsson, for maður Ferða
málasamtaka Ís lands flytur 
erindi sem hann kallar „Sam
félags leg áhrif ferðaþjónustu, 
dæmi  sögur og tækifæri“.  

Að erindum loknum verða 
umræður með afslöppuðu og 
þægilegu fyrirkomulagi.  Hver 
sem vill getur stungið upp á 
um ræðuefni og þátt takendur 
velja sér síðan hópa.  Þegar hópar 
hafa skilað niður stöðum, verður 
þing inu slitið kl. 15. Þing inu 
stýra Sigur borg Kr. Hannes dóttir, 
for seti bæjar stjórnar og Ragnar 

Smári Guðmundsson.  Þau sitja 
í stýri hópi vegna þingsins, ásamt 
Þorbjörgu Gunnarsdóttur og 
með þeim hefur starfað Alda 
Hlín Karlsdóttir, menningar og 
markaðsfulltrúi.    

„Börn eru engin fyrirstaða“ 
eins og þar stendur, því boðið 
verður upp á barnagæslu í Leik
skólanum Sólvöllum.  Veit ingar 
á þinginu eru í boði Grundar
fjarðarbæjar.  Hægt er að koma 
í stuttan tíma eða vera allan 

daginn, eftir því sem hentar.  
Á þinginu er lögð áhersla 

á að heyra raddir ungs fólks í 
bland við raddir þeirra sem eldri 
eru og reyndari.  Það er von 
bæjarstjórnar og stýrihóps að 
Grundfirðingar gefi sér stund frá 
amstri dagsins til að horfa fram 
á veginn og líta til nýsköpunar 
og tækifæra.  Og að sjálfsögðu 
eru nágrannar á Snæfellsnesi 
velkomnir.   

GRUNDARFJÖRÐUR Í SÓKN!
Íbúaþing á laugardaginn

50 ára
Föstudaginn 22. nóvember 

verður Verslunin Þóra 50 ára.

Af því tilefni væri gaman að sjá sem flesta og rifja upp gamla tíma.
Þóra verður opin frá 16.30 - 19.00 þennan dag 

og ætlum við að enda hann með stæl.

Hlakka til að sjá ykkur,
Sigga Tóta.



Tilkynning frá drottningunni!

Loksins - loksins
er ég búin að ná þessum áfanga 

að komast í H-eldri manna hópinn.
Búin að fylla 60 árin.

JIBBÍ!

Hársnyrtistofan Tikva auglýsir 
opnunartíma í desember

2. des. - 6. des. er opið frá 9.00 til 16.00 
nema á þriðjudaginn 3. des. þá er opið til 18.00
9. des. - 13. des. verður opið frá 9.00 til 18.00 
laugardaginn 14. des. verður opið frá 10.00 - 16.00
16. des. - 20. des. verður opið 9.00 til 20.00 
laugardaginn 21. des. verður opið frá 10.00-18.00.  

Lokað verður verður frá 23. des. til 2. jan. 2014      

Munum að vera tímanlega að panta jólaklippinguna.

Sími er 438 1275 

Erum staðsett við hliðin á Hrannarbúðinni 
á Hrannarstíg 3, 350 Grundarfirði.

Stofnað hefur verið stuðnings
mannafélag Víkings, var það gert 
á Kaffi Belg  laugardagskvöldið 
16. nóvember síðastliðinn. Fékk 
félagið nafnið Víkingasveitin, 
einnig var opinberað merki 
félagsins sem Vagn Ingólfsson 
hannaði og sjá má á heimasíðu 
félagsins, en hún var einnig 
opnuð þetta kvöld. 

Jónas Gestur formaður knatt
spyrnudeildar Víkings fór yfir 
sumarið í máli og myndum. Í máli 
sínu kom Jónas Gestur inn á allt 
það frábæra sjálfboðaliðastarf 
sem fram fór bæði fyrir tímabilið 
og á meðan á því stóð. Vildi hann 
þakka þeim sjálfboðaliðum 
kærlega fyrir. Þá var komið 
að því að undirritaður var 
samningur við tvo leikmenn, þá 
Anton Jónas Illugason og Vigni 
Snæ Stefánsson. Gaman verður 
að fylgjast með þessum ungu 
strákum og óskum við þeim góðs 
gengis. Að þessu loknu var farið 
yfir reglur Víkingasveitarinnar 
voru þær samþykktar ein
róma og án breytinga. Stjórn 
Víkinga sveitarinnar var kjörin 
en hana skipa: Lárus Einars

son formaður, Stefán Elín
bergsson varaformaður, Vagn 
Ingólfsson gjaldkeri, Helgi 
Kristjánsson ritari, Gunnar 
á Völlum upplýsingafulltrúi. 
Meðstjórnendur eru Sigtryggur 
Þráinsson, Oddur Brynjarsson, 
Þráinn Viðar Egilsson, Guð
mundur  Þorgrímsson og Viðar 
Ingi Pétursson, varamaður 
er Hákon Þorri Hermansson. 
Jónas Gestur tilkynnti svo að 
markmaður meistarflokks 
Víkings, Einar Hjörleifsson, 
hefði ákveðið að leggja skóna 
og hanskana á hilluna. Var af 
því tilefni sýnt 10 mínútna langt 
myndband sem Gunnar Örn 
Arnarson tók saman af Einar og 
meistaratöktum hans í markinu. 
Einari var þakkað fyrir sitt 
framlag með dynjandi lófataki og 
risu gestir úr sætum. Tilgangur 
Víkingasveitarinnar er að tryggja 
markvissan og öflugan stuðning 
við knattspyrnulið Víkings og 
stuðla að góðri samvinnu 
við stjórn félagsins. Vonandi 
fær þetta góða framtak þann 
stuðning sem til þarf.

þa

Víkingasveitin 
stofnuð



Nú líður að því að nýja Rifs
nesið SH komi til heimahafnar. 
Báturinn er kominn úr slipp 
í Noregi og búið er að setja 
Rifsnes nafnið á bátinn. Gamli 
báturinn hefur verið seldur til 
Vísis í Grindavíkur en Vísir á 
hlut í fyrirtæki í Kanada og mun 
gamla Rifsnes SH fara þangað til 
línuveiðar. Gamla Rifsnesið SH 
er líka komið með smá breytingu 
því núna er það skráð Rifsnes 
II SH.

Annars hefur verið ansi 
erfitt tíðarfar núna undanfarið, 
þrátt fyrir það þá hafa stóru 
línubátarnir fiskað ágætlega en 
þó ekkert mok. Tjaldur SH er 
kominn með 188 tonn í 3 og 
öllu landað á Dalvík. Örvar SH 
er með 127 tonn í 4 róðrum. 
Grundfirðingur SH 114 tonn í 
2. Hamar SH sem er á balalínu 
hefur fiskað vel frá Skagaströnd 
og hefur landað þar 111 tonnum 
í 12 róðrum og mest 13 tonn í 
einni löndun. Saxhamar SH er 
með 87 tonn í 2, Rifsnes II SH 
76 tonn í 3. 

Trollbátarnir halda áfram 

að koma með fullfermistúra. 
Farsæll SH er með 100 tonn í 2 
löndunum. Helgi SH 99 tonn í 2, 
Sóley SH 83 tonn í 2 og Hringur 
SH 76 tonn í einni löndun.

Glaður SH er hæstur minni 
smábátanna og er kominn með 
15,5 tonn í 7 róðrum. Athygli 
vekur að Oliver SH er annar 
SH bátanna með 11 tonn í 5 
róðrum. Sverrir SH er með 9 
tonn í 3. Mjög langt er í næsta 
bát og er það Þórdís SH sem 
hefur landað 1,3 tonnum í einni 
löndun í Ólafsvík á handfærum. 

Kristinn SH hefur gengið vel 
frá Skagaströnd og hefur landað 
þar 96 tonnum í 12 róðrum 
og er aflahæstur smábátanna 
yfir allt landið. Báturinn hefur 
ansi miklar sérstöðu meðal SH 
bátanna, fyrir utan Bíldsey SH 
sem er annar á eftir Kristni SH. 
Tryggvi Eðvarðs SH hefur landað 
á Arnarstapa og er með 28 tonn 
í 6 róðrum. Kvika SH er með 25 
tonn 8 róðrum. Særif SH er með 
23 tonn í 6. 

Steinunn SH er loksins 
kominn aftur í heimahöfn, 

Ólafsvík og landaði þar tæpum 
17 tonnum af þorski í einni 
löndun. Báturinn er búinn að 
vera að róa frá Bolungarvík í 
allt haust og hefur landað þar 
um 380 tonnum og þar af í 
nóvember 121 tonni í 9 róðrum. 
Kanski er fullsnemmt að byrja 
jólafríið um miðjan nóvember 
en það eru víst hlutskipti 
áhafnar Steinunnar SH því þeir 
eru komnir í jólafrí og fara 
aftur á veiðar næstkomandi 
vetrarvertíð. 

Rifsari SH hefur líka fiskað vel 
og hefur landað 90 tonnum í 
6 róðrum og mest komið með 
30 tonn í einni löndun sem er 
svo til fullfermi hjá bátnum. 
Guðmundur Jensson SH er 
hæstur bátanna sem halda sig 
í heimahöfn og hefur hann 
landað 50 tonnum í 6 róðrum 
og mest 18 tonn í einni löndun.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

Gengið verður í hús í Ólafsvík 
sunnudagskvöld 24. nóvember 

og Lionsdagatölin boðin til sölu.

Visa-Euro    Debit-Kredit

Verð kr. 500,-

RafhlöÐuR í 
ReykskynjaRa

Um leið og lionsmenn bjóða dagatöl til sölu n.k. 
sunnudagskvöld munu þeir í samstarfi við TM bjóða 

íbúum Ólafsvíkur fríar rafhlöður í reykskynjara.

haPPaDRÆTTIsMIÐaR
Eins og undanfarin ár verður Lionsklúbbur Ólafsvíkur með 
leikfangahappadrætti fyrir börnin á aðfangadagsmorgun.

Miðar verða seldir um leið og dagatölin 
og er verðið kr. 300

Eins og áður 
fylgir tannkremstúpa 

hverju dagatali

lIOnsklÚBBuR
ÓlafsVíkuR

 

     TIL SÝNIS OG SÖLU  
 
 

Valhöll verður með opið hús að Sandholti 24 í Ólafsvík 
föstudaginn 22. nóvember á milli kl 16,30 og 17,30. 

Öllum velkomið að skoða.

OPIÐ
 H

ÚS



sér um lifandi tónlist fyrir gesti 
að loknu borðhaldi.

Allar helgar frá 29. nóv. til 14. des.

Heimalöguð síldarsalöt - Tvíreykt ærfille
Kengúruspjót - Hangikjöt - Hægeldaður
nautahryggvöðvi - Kalkúnabringur - Grísapurusteik.

Verð aðeins 8.900 kr. á mann.

Ef þú vilt bæta við gistingu þá kostar gisting með morgunverðar-
hlaðborði og jólahlaðborði 14.900 kr. á mann í tveggja manna 
herbergi. Verð fyrir einn í herbergi er 19.900 kr. á mann.

Klettsbúð 9 - 360 Hellissandur - S: 430 8600
hotelhellissandur@hotelhellissandur.is

www.hotelhellissandur.is

·  Afsláttur af tryggingum

·  Stofn endurgreiðsla

·  Vegaaðstoð án endurgjalds

·  Afsláttur af barnabílstólum

·  Ókeypis bílaleigubíll í 7 daga vegna kaskótjóns

·  Frí flutningstrygging innanlands

·  Enginn iðgjaldsauki ef þú lendir í tjóni

·  Nágrannavarsla

   ... og margt fleira

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

ÞÚ FÆRÐ 
MEIRA Í STOFNI

Prentsmiðjan Steinprent í Ólafsvík er umboðsaðili Sjóvá fyrir 
Snæfellsbæ og Grundar�örð. Hafðu samband í síma 436 1617. 


