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Nýr Guðmundur Jensson til Ólafsvíkur

Nýr Guðmundur Jensson SH
717 kom til heimahafnar í Ólafs
vík þann 26. júní. Útg erðar
félagið Guðmundur ehf. er eig
andi bátsins. Áður hét báturinn
Markús, smíðaður í Noregi
1968, Guðmundur Jensson
er 242 brúttótonn að stærð.
Báturinn kom til heimahafnar
frá Stykkishólmi þar sem hann

hefur verið í slip að undanförnu
hjá Skipavík. Ýmsar lagfæringar
fóru fram þar, var báturinn
málaður, sett var lúga aftur á til
þess að hægt sé að bæta neðan
dekks auk þess sem settur var
um borð straummælir og fjöl
geisladýptarmælir, einnig er um
borð í bátnum öflug krapavél
sem ekki var í gamla bátnum.

Nýi báturinn er talsvert stærri en
sá eldri, hann er 50 cm breiðari
og 3 metrum lengri en sá gamli,
skráð lengd er 31,35 m. og
breidd er 6,4 m. mælist hann
242 brúttótonn en sá gamli
var 192 brúttótonn. Aðalvélin í
bátnum er Caterpillar og vélar
aflið 526 kW.
Eins og gefur að skilja er
báturinn allur rýmri en báturinn
sem hann leysir af hólmi og
aðstaða fyrir áhöfnina mjög
góð. Guðmundur Jensson SH

717 mun halda á makrílveiðar
nú í júlí og síðar á dragnót.
Á stærri myndinni er bátur
inn að koma til heimahafnar
í rigningarsudda og þoku en
skömmu síðar stytti upp og
þegar leið á kvöldið var bátur
inn baðaður kvöldsólinni. Á
minni myndinni eru Illugi Jens
Jónasson skipstjóri og Jónas
Gunnarsson útgerðarmaður í
brúnni.
þa

Mjög vel heppnað Snæfellsjökulshlaup
Snæfellsjökulshlaupið var
haldið í 4 sinn laugardaginn 28.
júní og heppnaðist það mjög vel.
Met þáttaka var í hlaupinu, alls
skráðu sig 122 til keppni, 69 konur
og 53 karlar og komu allir heilir í
mark. Hlaupið var frá Arnarstapa
yfir Jökulháls til Ólafsvíkur alls 22
km. Ræst var kl 12.
Milt veður var á leiðinni með smá
úða og besta hlaupafæri sem hefur
verið til þessa. Eitthver smá þoka
var á leiðinni en voru hlauparar
rosalega ánægðir með þetta
hlaupaveður þótt útsýnið hafið
ekki verið eins gott og undanfarið
ár. Allir voru mjög ánægðir með
hlaupið í alla staði.
Langar okkur sérsakalega að
þakka björgunarsveitinni Lífsbjörg
og Drekanum fyrir hjálpina. En þau
stóðu vaktina fjórða árið í röð á
drykkjarstöðunum og veittu alla
þá aðstoð sem þurfi. Kærar þakkir
til ykkar.
Gaman var að sjá hvað margir
bæjarbúar voru við enda markið til
að taka fagnandi á móti keppendum
með hvatningar hrópum og klappi.

Núna eftir hlaupið höfum við fengið
margar góðar og fallegar kveðjur
frá keppendum um hlaupið og
var þar á meðal var talað um hvað
bærinn væri fallegur, erum við
alveg í skýjunum.
Einnig höfum við fengið fullt
af fallegum kveðjum frá fólki úr
Snæfellsbæ og viljum við þakka
ykkur fyrir. Svona þakklæti og
jákvæðni færir okkur kraft til þess
að halda áfram í að skipuleggja

næsta hlaup.
Þegar hlauparar komu í mark
beið þeirra heit sjávarréttasúpa með
ferskum fiski úr Breiðafirðinum og

Karlar 39 ára og yngri
1 01:37:14 Sigurjón Ernir Sturluson
2 01:44:06 Daníel Reynisson
3 01:44:51 Atli Steinn Sveinbjörnsson
Karlar 40 ára og eldri
1 01:42:54 Jón Haukur Steingrímsson
2 01:49:19 Sigurður Þórarinsson
3 01:51:38 Ívar Jónsson
Konur 39 ára og yngri
1 01:54:34 Elísabet Margeirsdóttir
2 02:01:39 Birna Varðardóttir
3 02:01:50 Lyuba Kharitonova

Dósasöfnun
Fimmtudaginn 3. júlí
kl.17:30

ætlum við að fara í dósasöfnun í Ólafsvík.
Er það von okkar, bæjarbúar góðir að þið eigið eitthvað af flöskum
handa okkur, hvort sem það er plast, ál eða gler.
Til að allt gangi vel og fljótt fyrir sig, væri ágætt að þið settuð poka
eða kassa með flöskunum fyrir utan hús ykkar,
að öðrum kosti bönkum við uppá hjá ykkur.
Með fyrirfram þökk.
Gothia-Cup hópurinn 2015

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

ýmislegt annað góðgæti.
Bestu tímana áttu þau Sigurjón
Ernir Sturluson 01:37:14 og
Elísabet Margeirsdóttir 01:54:34

Adidas Oakley / Boot Camp
Bjarnfreður

ÍR Skokk
Fjölnir
Hlaupahópur Ármanns
Boot Camp / Adidas Oakley

Konur 40 ára og eldri
1 01:59:16 Ásdís Kristjánsdóttir
ÍR-skokk /3SH
2 01:59:25 Margrét Elíasdóttir
KR-skokk
3 02:00:59 Guðbjörg Margrét Björnsdóttir Laugaskokk
Okkur langar að óska öllum
hlaupurum innilega til hamingju
með frábæran árangur. Það var
frábært að finna hvað fyrirtæki
og einstaklingar voru jákvæð og
áhugasöm að taka þátt í þessu
skemmtilega verkefni með okkur,
kærar þakkir til ykkar allra.
Snæfellsjökulshlaupið verður
haldið aftur að ári og vonumst við
til að fá sama og jafnvel aukinn
meðbyr á næsta árið til að gera gott
Snæfellsjökulshlaup enn betra.
Hlaupið fer bara stækkandi og má

búast við fleiri keppendum á næsta
ári. Það var fullt af fólki sem kom
að þessu með okkur og gætum við
þetta ekki án ykkar hjálpar. Langar
okkur að segja TAKK við allt þetta
fólk sem er að gefa tímann sinn í
þetta með okkur. Þúsund þakkir
til ykkar allra. Hægt er að sjá
alla tíma hlaupsins inn á hlaup.
is og myndir frá hlaupinu eru á
facebooksíðu hlaupsins undir
Snæfellsjökulshlaupið.
Með kærri kveðju,
Rán og Fannar

„Allir öruggir heim“
endurskinsvesti
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Það var ánægjuleg heimsókn og
vel tekið á móti slysavarnakonum
frá Sumargjöf í Ólafsvík og Helgu
Bárðardóttur á Hellissandi sem fóru
26. júní sl. og gáfu endurskinsvesti
á Kríuból Hellissandi og Krílakot í
Ólafsvík. Ingigerður Stefánsdóttir
leikskólastjóri leikskólanna sýndi
konum húsakynnin og sagði frá
starfseminni.
Gjöfin er hluti af verkefninu
„Allir öruggir heim“ sem Slysa
varnafélagið Landsbjörg stendur
fyrir í samvinnu við nokkur fyrir
tæki. Vestin eru af vandaðri gerð
og merkt neyðarnúmerinu 112 og
heiti átaksins á baki. Er það von
þeirra sem að átakinu standa að
þau nýtist skólunum næstu árin.
Þema verkefnisins er „Allir

öruggir heim“ því öll eigum við
rétt á því að koma örugg heim,
ekki síst yngstu borgarar landsins.
Vettvangsferðir eru rótgróinn
hluti af leikskólastarfi. Til að
tryggja öryggi barnanna meðan
á þeim stendur er mikilvægt að
þau séu vel sýnileg. Þegar börnin
eru öll í endurskinsvestum verða
þau ekki bara sýnilegri fyrir aðra
í umferðinni heldur auðveldar
það leikskólakennurum og öðru
starfsfólki að fylgjast með hópnum
og sjá frekar ef einhver röltir frá.
Endurskinsvesti ætti að nota allt
árið um kring.
Þökkum kærlega fyrir okkur!

Shellmót 2014

Svd. Sumargjöf
Svd. Helga Bárðardóttir

Strákarnir í 6. flokk eldri fóru
til Vestmannaeyja 25. - 29. júní á
fótboltamót, þrír leikir voru hvern
dag og stóðu strákarnir sig rosalega
vel. Glæsileg dagskrá var fyrir
strákana og einnig fyrir fullorðna
fólkið, m.a skrúðganga, kvöldvaka,
flugeldasýning bátsferð, rútuferð
um eyjuna, grillveisla og margt
fleira. Farastjórum var boðið upp
á bátsferð, glæsilega kynningu
hjá Grími kokk og eyjakvöld. Það
leiddist allavega engum þarna,
hefðum þurft að fá fleiri daga því

dagskráin var svo glæsileg.
Snæfellsness strákarnir komu
heim alsælir með glæsilegan bikar
því þeirra lið var valið prúðasta
liðið utanvallar, ekki leiðilegt það.
Okkur langar að þakka þeim
sem styrktu strákana fyrir þetta
skemmtilega ferðalag, sem
drengirnir og við fullorðnu eigum
eftir að muna vel og lengi. Takk
fyrir okkur og áfram Snæfellsnes.
f.h. 6. flokk kk
Þórey Úlfarsdóttir

Menntastoðir 2013- 2014

Fimmtudaginn 5. júní síðast
liðinn útskrifuðum við hjá
Sím enntunarmiðstöð Vestur
lands fysta hópinn úr náms
leiðinni Menntastoðir. Mennta
stoðir eru undirbúningsnám
fyrir Háskólagáttina á Bifröst,
Háskólabrú Keilis og og frum
greinadeild Háskólans í Reykja
vík. Einnig er mögulegt að fá
námið metið inn í framhaldsskóla
allt að 50 einingum.
Námið í Menntastoðum
hentar vel fyrir þá sem eiga
stutta fomlega skólagöngu að
baki og/eða hafa ekki stundað
nám í langan tíma og er því
góður undirbúningur til þess
að koma sér af stað í námi á
ný og undirbúa næstu skref að
settu markmiði eða draumi um
nám eða starf sem ekki hefur
verið uppfyllt.
Við hjá Símenntunarmiðstöð
Vesturlands fórum þá leið að
kenna Menntastoðir í svoköll
uðu dreifnámi sem þýðir að
námið er blanda af staðlotum
og fjarnámi þar sem nemendur
fá námsefnið í gegnum kennslu
kerfið Moodle og svo hitta þeir
kennara og aðra nemendur einu
sinni í mánuði í svokölluðum

staðlotum. Með því að bjóða
upp á þannig kennsluaðferð
erum við að miða kennslu að
þörfum fullorðinna nemenda
og koma til móts við nemendur
með þeim sveigjanleika sem
þeir þurfa, að okkar mati, á
að halda til að ná markmiðum
sínum.
Í vor útskrifuðum við 14
nem
e ndur úr fullu námi í
Menntastoðum og 5 til viðbótar
með hlutaútskrift. Nemendur
í Menntastoðum fá ráðgjöf frá
náms- og starfsráðgjafa á meðan
á náminu stendur og einnig

hvað framhaldið varðar og
mikið er lagt upp úr því að efla
sjálfstraust nemenda á meðan á
náminu stendur. Stærsti hluti
hópsins sem útskrifaðist núna
ætlar sér í undirbúningsnám
fyrir nám í háskóla og aðrir setja
stefnuna á framhaldsskólanám.
Það verður mjög spennandi
að fá að fylgja hópnum eftir

í framtíðinni, enda stóðu
nemendur sig með eindæmum
vel og voru við útskrift full
tilhlökkunar að takast á við
næstu skref.
Menntastoðir munu fara af
stað aftur í haust með sama sniði
og verður auglýst í ágúst.
hlh

Sjóstangaveiði

ATVINNA
Starfsfólk óskast í bakaríið.
Um er að ræða störf
bæði fyrir og eftir hádegi.

Nánari upplýsingar veita
Jón Þór í síma 861-3569
Bjarney í síma 867-7302

Opna Sjósnæ mótið var
haldið 20. og 21. júní. Setti
það svip sinn á bæjarfélagið
eins og venjulega. Keppendur
voru 28 á 7 bátum og veðrið
var ágætt báða dagana, lítill
vindur og rigning fyrri daginn
en þurrt og nánast logn þann
seinni. Þeir Sigurjón Helgi
Hjelm í Sjósnæ og Hallgrímur
Skarphéðinsson í Sjósigl settu
nýtt met á mótum SJÓL en
þeir veiddu báðir ufsa sem
voru 14, 920 kíló. Lokahóf var
svo haldið í Röst Hellissandi á
laugardagskvöldinu og þar fóru
fram verðlaunaafhendingar.

Einar Ingi Einarsson úr Sjóak
varð aflahæstur á mótinu hann
veiddi 703,28 kíló. Aflahæsta
konan kom líka frá Sjóak
Guðrún Jóhannesdóttir hún
veiddi 433,98 kíló. Stærsta
fisk mótsins veiddi Wojciech
Maciej Kwiatkowski úr Sjósnæ,
þorsk sem vó 15,91 kíló. Flestar
tegundir veiddi Jón Einarsson
úr Sjósnæ hann veiddi 7
tegundir og var meðalþyngdin
3,851 kíló en með mestu
meðalþyngd veiddra fiska
var Albert Guðmundsson úr
Sjósnæ 4, 49 kíló.
þa

Óskað eftir handgerðum skírnarkjólum
Rifssaumur opnaði í nú

verandi húsnæði 29. febrúar
2012. Síðan þá hefur vöruúr
valið sífellt verið að aukast.
Nýjasta viðbótin núna eru
fatalitir, tilvalið til að fríska uppá
fataskápinn. Einnig eru haldin
námskeið reglulega, síðasta
í júní sem var fyrir byrjendur
í hekli og svo lengra komna.
Bæði voru vel sótt og auðvitað
er stefnt á fleiri námskeið.
Núna í júlí langar okkur að
hafa sýningu á prjónuðum og
hekluðum skírnarkjólum, og
viljum við nota þetta tækifæri

til að óska eftir þátttöku ykkar
kæru viðskiptavinir. Gaman
væri að fá sem flesta kjóla og þá
mögulega „sögu“ þeirra, þannig
að ef þú vilt vera með, endilega
komdu við hjá okkur sem fyrst.
Núna er líka að styttast í
Sandaragleði og þá er ómiss
andi að hafa sérmerkta húfu,
(Sandari, Rifsari, Gufsari og
Kefsari)
Það er alltaf hægt að fylgjast
með nýjungum og viðburðum á
Facebook en sjón er samt alltaf
sögu ríkari.

Fótbolti

Eins og áður var um getið
í Jökli, léku karla- og kvenna
lið Víkings í Reykjavík á laugar
daginn. Kvennaliðið fór í Kór
inn, Kópavogi og mætti HK/
Víking í leik, þar sem ekkert gekk
upp hjá okkar stúlkum. Liðið
Víkings var frekar þunnskipað
í þessum leik, aðeins þrír
skiptileikmenn. Lokastaðan
6-0 fyrir sunnanstúlkur. Það á
greinilega ekki við okkar lið að
leika knattspyrnu innanhúss!
Meiðsli og fleira er farið að setja
mark sitt á liðið, auk þess sem
þær hafa verið að keppa við
lið úr efri hluta deildarinnar.
Næstu leikir eru við lið á
svipuðum slóðum eða neðar
svo að við reiknum með betri
úrslitum í þeim leikjum. Næsti
leikur er á morgun, 4. júlí kl.
20. MÆTUM ÞÁ. Frítt inn.
Strákarnir héldu í víking í
Breiðholtið og mættu Leikni.

Skemmst er frá því að segja að
Leiknismenn höfðu betri tök
á leiknum í fyrri hálfleik, en
náðu ekki að skora. Staðan 0-0
í hálfleik. Arnar Darri varði þá
nokkrum sinnum mjög vel.
Okkar strákar náðu upp ágætu
spili í byrjun seinni hálfleiks og
voru að komast vel inn í leikinn
þegar heimamenn skoruðu á
70. mínútu. Þeir gáfust þó
ekki upp og pressuðu stíft,
en það voru þó heimamenn
sem náðu að skora annað mark
undir lokin og leiknum lauk
2-0 fyrir Leikni. Næsti leikur er
við BÍ/Bolungarvík og verður
væntanlega búinn þegar þetta
er lesið því hann var færður
fram til miðvikudags (í gær)
þar sem BÍ/Bolungarvík á leik
á sunnudag í bikarkeppninni.

Smáauglýsing
Til sölu

14” álfelgur undan Nissan Almera, sæmileg dekk fylgja.
Einnig ýmsir varahlutir í Toyota Corolla.
Uppl. í síma 894 8225 eftir kl. 16

Margar eru hliðar
kennaraverkfallsins

óhs

Ég og önnur kona vorun á
ferðinni fyrir utan Sólarsport
þegar við tókum eftir 6 ára
gömlu stúlkubarni, sem ég
þekki. Sat hún þar á grasbala við
grjótgarðinn, í jókastellingum
og með bongótrommu í kjöltu
sér. Var hún með hjólahjálminn
fyrir framam sig, eins og
tónlistamenn, í útlöndum
gera. Þarna sat hún og spilaði
á trommurnar og söng þegar
við komum. Spurðum við hana
fyrir hverju hún væri að safna

þá var það að hún hafði heyrt
að kennarar hefðu svo lítið
kaup og þeir þyrftu að fara í
verkfall og þá yrði skólanum
lokað. Hún vildi ekki láta loka
skólanum því hana langaði svo
til að fara í skóla og læra þar og
þess vegna ætlaði hún að safna
peningum fyrir kennarana svo
þeir gætu verið í skólanum.
Svona er hún Hanna, hún vill
bjarga öllu.
Birna Sigurðardóttir

Óskum útgerð og áhöfn á Guðmundi Jenssy
til hamingju með bátinn.

HAFNIR
SNÆFELLSBÆJAR

Skarðsvík hf.
Magnús SH-205

RIFSARI SH 70

Raf Dögg ehf.
Löggiltur rafverktaki
Sími: 897 8771

yni SH 717

SEAFOOD

HRAUN
Restaurant - Café
Grundarbraut 2 - Ólafsvík
Sími: 431-1030

Tannlæknastofa
ARA BJARNASONAR

Grilli
MATTHÍAS SH 21

SÆRIF SH 25

Ólafsvík
Ólafsbraut 55
Sími: 436 1212

FSN tíu ára
hann m.a. lýsti upplifun sinni
af því að vera fjarnemandi frá
FSN, búandi í Reykjanesbæ. Við
útskriftina hitti þessi nemandi
í fyrsta skipti marga af þeim
kennurum sem hann hefur
numið hjá. FSN er framsækinn
Fjölbrautaskóli Snæfellinga
tók til starfa haustið 2004
og hefur því lokið sínu 10.
starfsári. Nú í vor útskrifuðust
23 nemendur frá skólanum og
fjöldi útskrifaðra nemenda er
þá kominn yfir 240. Á næstu
haustönn er hugmyndin að
minnast þessara tímamóta
með margvíslegum hætti.
Eitt af því sem boðið verður
upp á í september er að bæði
einstaklingar sem og hópar
komi í heimsókn á skólatíma
og fylgist með og fái kynningu
á skólastarfinu. Þeir sem
vilja þekkjast þetta boð eru
beðnir um að hafa samband
við skólann og við finnum
heppilegan tíma fyrir heimsókn.
Snemma í október verður síðan
boðið til fagnaðar þar sem
velunnarar skólans, fyrrverandi

og núverandi nemendur og
starfsfólk kemur saman til þess
að minnast þessara tímamóta.
Ein þeirra hugmynda sem
skólastefna FSN byggir á er
verkefnamiðað nám, leið
sagnar
m at og nýting upp
lýsingatækni í víðum skilningi.
Skólinn er með framhaldsdeild
á Patreksfirði ætluð nemendum
af sunnanverðum Vestfjörðum
og hefur hún verið starfrækt
síðan 2008. Einnig er boðið
upp á dreif- og fjarnám frá
Fjölbrautaskóla Snæfellinga í
samvinnu við tíu framhaldsskóla
sem auglýsa undir merkjum
Fjarmenntaskólans. Það er
ekki aðeins að kennsluhættir
skólans séu fjölbreyttir heldur
er nemendahópurinn líka mjög
fjölbreyttur. Við útskrift nú í maí
flutti nýstúdent ræðu þar sem

framhaldsskóli og við sem þar
störfum erum full bjartsýni á
framhaldið þar sem við teljum
okkur finna að við njótum
velvildar og stuðnings frá því
samfélagi sem við störfum í.

Tombóla

Leikjanámskeið

Börnum á aldrinum 5 til 12
ára stóð til boða leikjanámskeið
í sumar, námskeiðið var
haldið í byrjun júní á vegum
Ungmennafélagsins Víkings
og Reynis í samstarfi við
Snæfellsbæ. Dagskráin var
frá 9 til 12 virka daga í 2
vikur. Á leikjanámskeiðinu
var fjölbreytt dagskrá enda
markmið leikjanámskeiðsins
að veita börnum holla og

góða hreyfingu auk þess að
brjóta upp hversdaginn. Meðal
þess sem boðið var upp á var
fossaferð, fjöruferð, veiðiferð
og sundferð. Einnig var farið
í hesthúsin og teymt var undir
börnunum. Námskeiðinu lauk
að venju á grillveislu þar sem
grillaður var þorskur sem rann
ljúflega niður hjá börnunum
ásamt pizzum og ís.
þa

Vinkonurnar Andrea Ósk og
Harpa Dögg eru 8 ára stúlkur
í Grundarfirði, þær héldu
tombólu á dögunum til styrktar

Vökudeild Landspítalans. Þær
söfnuðu 9000 krónum sem
verða afhentar Vökudeildinni
á næstunni.

Skotvopnanámskeið

Umhverfisstofnun var með
skotvopna- og veiði
k orta
námskeið hér á Snæfellsnesi í
vikunni sem leið og lauk skot
vopnanámskeiðinu með verk
legum æfingum. Skotfélagið
Skotgrund sá um verklega
kennslu þar sem farið var yfir
helstu þætti og eiginleika skot
vopna.
Nemendum var skipt upp
í þrjá hópa sem komu sér
fyrir á þremur mismunandi
stöðvum. Á fyrstu stöðinni
var farið yfir helstu atriði sem
varða haglabyssu, s.s. umhirðu,
umgengni og skotfimi. Að því
loknu fengu nemendur að prófa
ýmist, tvíhleypur, pumpur eða
hálfsjálfvirkar haglabyssur.
Á annarri stöðinni var farið
yfir það helsta sem varðar
umgengnisreglur og tækni
við að skjóta úr minni rifflum
í standandi stöðu. Sett voru

upp skotmörk sem nemendur
spreyttu sig á og var ekki annað
að sjá en að flestir hafi haft
gaman af.
Á þriðju og síðustu stöðinni
var farið yfir allt það helsta
sem varðar riffla og sjónauka.
Fengu nemendur að spreyta
sig á margskonar stærðum af
rifflum allt frá 22.cal upp í þá
stærstu. Þar fengu nemendur
betri innsýn í hin ýmsu caliber
og riffiltegundir með ýmsum
lásum.
Að lokum var spjallað stutta
stund í félagshúsnæðinu og
sagðar sögur. Heilt á litið þá
stóð hópurinn sig mjög vel og
viljum við þakka öllum fyrir
ánægjulegan dag.
Hægt er að skoða myndir
frá námskeiðinu á heima
síðu Skotgrundar www.skot
grund.123.is.

Útgáfudagar
Jökuls
Bæjarblaðið Jökulll kemur út í júlí sem hér segir:

10. júlí
17. júlí
24. júlí
Prentsmiðjan Steinprent verður lokuð
vegna sumarleyfa 28. júlí - 8. ágúst
og því kemur Jökull ekki út
31. júlí og 7. ágúst.

Snæfellsjökulshlaupið þakkar
ykkur öllum fyrir stuðninginn
Apótek Ólafsvíkur

ÓK söluskáli

Birgir Gilbertsson

Olís –Ellingsen

Björgunarsveitin Lífsbjörg

Omnis þjónusta

Blómsturvellir

Orkan

Brauðgerð Ólafsvíkur

Sælgætisgerðin Góa

Breiðavík

Sandbrún

Compressport

Scanco - Brooks

Fiskiðjan Bylgja

Snæfellsbær

Fiskmarkaður Íslands

Stefán Ingvar Guðmundsson

Hótel Búðir

Steinprent

Hótel Hellnar

Unglingadeildin Drekinn

Hótel Stykkishólmur

Verslunin Kassinn

Jako

Vífifell

Láki Tours

Ægir sjávarfang

Landsbankinn

Nú þarf að mála kirkjuna!
Opnaður hefur verið reikningur í Landsbankanum í Ólafsvík vegna málningarframkvæmda.
Nauðsynlegt er að mála kirkjuna að innan og gera við
rakaskemmdir. Kirkjan var síðast máluð að innan 1992 og
er kominn tími til að mála kirkjuna og halda henni við svo
að sómi sé að fyrir bæjarbúa og aðra sem í kirkjuna koma.
Reikningsnúmerið er 0194-05-401286
Kennitalan er 500269-4999
Hvetjum við alla bæjarbúa og fyrirtæki að leggja okkur lið.
Pétur Bogason, meðhjálpari
Sævar Þórjónsson, fyrrverandi formaður sóknarnefndar
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AF ÞVÍ AÐ LÍFIÐ ER ÓTRÚLEGT
Tjón gera sjaldnast boð á undan sér. Þess vegna erum við á vakt allan
sólarhringinn og tryggjum að þú fáir bestu hugsanlegu tjónaþjónustu
hvenær sem þú þarft á henni að halda.

24 tíma tjónaþjónusta – sími 800 7112

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ
Prentsmiðjan Steinprent í Ólafsvík er umboðsaðili Sjóvá fyrir
Snæfellsbæ og Grundarfjörð. Hafðu samband í síma 436 1617.

Aflafréttir

LUCAS hjartahnoðtæki!

Kæru íbúar Snæfellsbæjar!
Lionsklúbbi Ólafsvíkur barst á dögunum bréf frá Sjúkraflutningamönnum í Snæfellsbæ þar sem þeir báðu okkur
um að hafa yfirumsjón með söfnun til kaupa á hjartahnoðtækinu „LUCAS“.
Tæki þetta sér algerlega um hjartahnoð án þess að þreytast
eða vera fyrir öðrum sem koma að endurlífgun og kemur
þannig alveg í stað eins manns og vinnur þar að auki betur
og öruggar en mannshöndin.
Með þessari auglýsingu viljum við biðla til ykkar að leggja
þessu þarfa málefni lið. Það er hægt með því að leggja inn á
eftirfarandi reikning:
Kt: 530586-1709 Bnr: 0190 Hb: 15 Rnr: 630039
Lionsklúbbur Ólafsvíkur

Unnu báða leiki

Hann er ansi glæsilegur
nýi Guðmundur Jensson SH
sem nýverið kom til hafnar
á Ólafsvík og með sínum
dökkgræna lit sem fer bátnum
ansi vel. Fyrsta verkefni nýs báts
verður að fara á makrílinn en
með bátnum fylgdu toghlerar
og útbúnaður til togveiða og
verður þetta í fyrsta skiptið sem
að Guðmundur Jensson SH fer
á makrílinn.
Þó er aðalveiðarfærið hjá
bátnum dragnót og núna á
nesinu hefur veiði bátanna
verið þokkaleg en þeir eru
reyndar fáir bátarnir sem eru
á veiðum. Magnús SH á ansi
mikinn kvóta eftir óveiddan
og stundar veiðarnar nokkuð
grimmt og er búinn að landa
149 tonnum í 15 róðrum.
Ólafur Bjarnason SH er með
82 tonn í 12, Markús SH 82
tonn í 7 og mest 28 tonn í einni
löndun. Gunnar Bjarnarson SH
60 tn í 9, Egill SH 56 tn í 4 og
mest 23 tonn í einni löndun.
Esjar SH 42 tn í 5.
Ansi góð handfæraveiði hefur
verið Snæfellsnesið sem og við
Vestfirðina og hérna verður
litið á nokkra SH báta sem eru
undir 8 BT. Bryndís SH er með
25 tn í 8 í Bolungarvík og mest
4,6 tn í einni löndun. Kári II SH

23 tn í 15 á Rifi. Hanna SH 23
tn í 12 og Hilmir SH 22 tn í 12,
báðir í Bolungarvík. Birta SH
19 tn í 10, Friðborg SH 16,5 tn
í 14 og Glaumur SH 12 tn í 10.
Lilja SH er með 20 tn í 8 á
Skagaströnd og mest 6,7 tonn
í einni löndun sem er ansi gott
á handfærin. Herdís SH 12 tn í
5 á Suðureyri. Mangi á Búðum
SH er með 14 tn í 10 á línu.
Annars fer lítið fyrir
línubátunum núna, flestir
eru komnir í frí og margir að
undirbúa makrílveiðar. Tryggvi
Eðvarðs SH var með 23 tn í 7,
Stakkhamar SH 19 tn í 9, Álfur
SH 18 tn í 6, Sæhamar SH 17
tn í 7, Guðbjartur SH 14,5 tn í
9 og Reynir Þór SH 15 tn í 10
á netum,
Stóru línubátarnir fara að
stoppa í sumarfrí en þó eru
ennþá nokkrir á veiðum og
t.d Rifsnes SH með 242 tonn
í 6 löndunum, Tjaldur SH 231
tn í 4 og Örvar SH 186 tn, allir
landað á Rifi. Gamla Rifsnes SH,
Ocean Breeze GK er að fiska
vel í Kanada og landað 194
tonnum í 4 róðrum og mest
57 tonn í einni löndun.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Auglýsingaverð
í Jökli
Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv
Heilsíða í svarthv.
Hálfsíða í svarthv.
1/4 í svarthv.
1/8 í svarthv.
1/16 í svarthv.

38.400
25.600
16.400
10.700
7.800
4.800

Lit auglýsingar
Opna í lit
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

69.000
46.000
31.000
22.700
14.700
9.900

Verðin eru öll með 25,5% vsk
Nú í sumar tekur 3. flokkur
karla Snæfellsnes þátt í 7 manna
bolta í Íslandsmótinu ásamt
tveimur öðrum liðum, Einherja
frá Vopnafirði og Kormák/Hvöt
frá Blönduósi og Hvammstanga.
Liðin mættust í Grundarfirði á
síðasta sunnudag. Snæfellsnes
strákarnir stóðu sig mjög vel og
unnu báða sína leiki, Einherja

unnu þeir 3 – 2 en Kormák/
Hvöt mun stærra 24 – 3. Þess
má geta að allir liðsmenn
Snæfellsnes skorðu mark í þeim
leik og markmaðurinn þar af 4.
Strákarnir spila svo aftur þann
17. ágúst við þessi lið en þá á
Vopnafirði.
þa

Smáauglýsingar kosta 750,og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.
Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Eigum við
samleið?
Deloitte í Snæfellsbæ óskar eftir bókara í fullt starf.
Ef þú ert reyndur bókari, eða hefur metnað til þess að
verða góður bókari þá er tækifærið núna.
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem er góður í
mannlegum samskiptum, talnaglöggur, jákvæður,
sjálfstæður og nákvæmur í vinnubrögðum.
Reynsla af starfi bókara er kostur en ekki skilyrði.
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jónas Gestur
Jónasson, löggiltur endurskoðandi í Snæfellsbæ í
síma 898-2495.
Umsóknir sendist til mannauðsstjóra Deloitte á netfangið
erna.arnardottir@deloitte.is.
Umsóknarfrestur er til 14. júlí n.k. Eldri umsóknir
óskast endurnýjaðar.
www.deloitte.is

Starfsmaður
óskast
Óskum að ráða starfsmann í verslun okkar frá og
með 1. sept. Um er að ræða hlutastarf eftir hádegi.
Upplýsingar veittar í síma 898-1249 eða
í Olis verslun okkar að Ólafsbraut 55. Bjössi.
Ath. breyttan opnunartíma í sumar.
Opið frá 8-12 og 13-17 alla virka daga.
Ólafsvík
Ólafsbraut 55
Sími: 436 1212

