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Styrkir afhentir úr Umhverfissjóði
Þann 2. júlí sl. voru afhentir
fjórir styrkir úr Umhverfissjóði
Snæfellsness. Auglýst var eftir
styrkumsóknum í mars og átti
að skila inn umsóknum fyrir
7. apríl, skilyrði fyrir styrk
veitingu er að verkefni snúi
að umhverfisumbótum innan
sveitarfélaganna fimm á Snæ
fellsnesi og Þjóðgarðsins Snæ
fellsjökuls.
Afhending styrkjanna átti að
fara fram 22. apríl á Degi jarðar,
en af óviðráðanlegum ástæðum
varð að fresta henni til 2. júlí.
Fjórar styrkumsóknir bárust og
ákvað stjórn sjóðsins að veita
öllum umsóknaraðilum styrk.
Hæsta styrkin hlaut áhuga
mannafélag um endurhleðslu
gömlu fjárréttarinnar við Ólafs
vík, 400.000 krónur, Guðrún
Tryggvadóttir stýrir verkefninu
og tók hún við styrknum.
Menningar- og markaðssvið
Grundarfjarðarbæjar hlaut styrk
að upphæð 175.000 krónur til
að gera upplýsingaskilti sem
skýrir síldargöngur, síldardauða
og lífríki Kolgrafarfjarðar. Alda
Hlín Karlsdóttir Menn
i ngarog markaðsfulltrúi Grundar
fjarðarbær tók við styrknum en
hún tók einnig við 75.000 króna
styrk fyrir hönd Ferðafélags
Snæfellsness, styrkinn fékk
Ferðafélagið til að gera upp
lýsinga
skilti um göngu- og
reiðleiðir á Snæfellsnesi, svo
og upplýsingar um bílstæði
og upplýsingamiðstöðvar.
Stefnt er að mörgum skiltum,
en það fyrsta verður sett upp í
Grundarfirði.
Leikskólinn Kríuból og

Ingigerður Stefánsdóttir, Guðrún Tryggvadóttir, Guðrún Bergmann og Alda Hlín Karlsdóttir.

Grunns kóli Snæfellsbæjar á
Hellissandi fengu saman styrk
að upphæð 300.000 krónur til
uppbyggingar á sameiginlegri
útikennslustofu á Hellissandi,
Ingigerður Stefánsdóttir leik
skólastjóri Snæfellsbæjar tók
við styrknum.
Umhverfissjóður Snæf ells
ness var stofnaður árið 2006,
en grunnurinn að honum var
minningarsjóður um Guðlaug
heitinn Bergmann, sem
aðstandendur hans gáfu sem
stofnfé fyrir sjóðinn. Í stjórn
sjóðsins eru Kristinn Jónasson
bæjarstjóri í Snæfellsbæ, Guð
rún Bergmann rithöfundur og
framk væmdas tjóri og Stefán
Gíslason umhverfisstjórnunar
fræðingur hjá Umís.

Ferðast um
heiminn á Rolls

jó

Hann var fallegur Rolls
Royce bíllin sem var á leið
um Hellissand í síðustu viku,
þessi mynd náðist af honum
fyrir utan Hótel Hellissand.
Þetta er Phantom 1 bíll árgerð
1926, 6 cyl. og eyðir hann um
22 lítrum á hundraði. Hjónin
sem ferðast á bílnum eru í
mikilli ævintýraferð, hafa þau

farið til 54 landa á honum og
keyrt yfir 80.000 kílómetra.
Enga þurfa þau ferðaáætlunina
á pappír en hún er á bílnum
sjálfum. Voru þau búin að gera
víðreist í Snæfellsbæ, stoppuðu
í hádeginu á Langaholti í
Staðarsveit og um kvöldið á
Hellissandi. Héldu þau ferð
sinni áfram daginn eftir.
þa

Nýr
forstöðumaður

Hinsta för
Blómfríðar

Lúðvík Ver Smárason nýráðinn forstöðumaður tæknideildar Snæfellsbæjar.
Mynd:Skessuhorn

Markús SH tók Blómfríði
SH utan á síðuna út úr Ólafs
víkurhöfn á mánudag. Þegar
komið var út fyrir höfnina
var Blómfríður tekin í tog af
Markúsi og sigldi hann með
hana suður í Hafnarfjörð

en Blómfríður verður seld
í brotajárn. Síðastliðin ár
hefur Blómfríður SH legið
í Ólafsvíkurhöfn, áður en
henni var lagt var hún gerð út
á rækjuveiðar.
þa

Fimmtudaginn 3. júlí var
Lúðvík Ver Smárason ráðinn nýr
forstöðumaður tæknideildar
Snæfellsbæjar. Auglýst var eftir
forstöðumanni í lok maí og
komu 6 umsóknir um stöðuna.
Eftir yfirferð á umsóknum,

mati á hæfni og viðtölum við
þá umsækjendur sem þóttu
hæfastir til starfsins, gerði
bæjarráð það að tillögu að
gengið yrði til samninga við
Lúðvík. Mun hann hefja störf
þann 17. júlí n.k.

Slysó
súpa
Okkar vinsæla fiskisúpa verður að
vanda á Sandara- og Rifsaradögum.
Að þessu sinni ætlum við
að vera í Tröð frá kl. 19:00 - 22:00

Ásett verð 7,8 millj.

Verð:
Fullorðnir:
1000 kr
7-12 ára:
500 kr
Frítt fyrir 6 ára og yngri

Upplag: 1.100

Hlökkum til að sjá ykkur.

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

Slysavarnadeildin
Helga Bárðardóttir

PALLABALL Föstudaginn 11. júlí
Í RÖSTINNI Á HELLISSANDI

Barnaball frá kl. 18:00 - 19:00
FRÍTT INN
Húsið opnar kl. 23:30
Ballið er frá 24:00 - 04:00
18 ára aldurstakmark
Miðaverð kr. 3.000,Miðar eru seldir á Veitingahúsinu
Hrauni í Ólafsvík og við hurðina.
Hótel Hellissandur - Klettsbúð 9 - 360 Hellissandur
Sími 430 8600 - Fax 430 8601 - hotelhellissandur@hotelhellissandur.is

SUMARNÁMSKEIÐ
Við minnum á sumarnámskeiðin sem eru í gangi þessar vikurnar.
Framundan er mjög spennandi smiðjur þar sem sköpunargleði
fær lausan tauminn.
Sumarnámskeiðin eru f yrir elsta árgang leikskólans

og yngri árganga grunnskólans.
Ólöf Rut Halldórsdóttir hefur umsjón með námskeiðunum

þar sem allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi.
Skráningareyðublöð er hægt
að nálgast á heimasíðu bæjarins
og á bæjarskrifstofunni.

Víkingur - BÍ
Ræsting!
Íslandspóstur óskar að ráða starfskraft
í ræstingu frá 1. ágúst 2014.
Upplýsingar veitir Margrét í síma 825-1119
Umsóknarfrestur er til 21. júlí 2014

Nýir starfsmenn
Grundarfjarðarbæjar
Víkingar fengu BÍ/Bolungar
vík í heimsókn síðasta mið
vikudag. Strákarnir léku undan
sterkum vindi og rigningu í
fyrri hálfleik. Frekar illa gékk
að notafæra sér „Kára“ og komu
strákarnir boltanum aðeins einu
sinni í mark djúpmanna, þegar
Eyþór smellti honum í markið
eftir hálftíma leik. Þannig var
staðan í hálfleik.
Gestirnir byrjuðu seinni
hálfleikinn af krafti og nýttu
sér vindinn betur en okkar
mönnum tókst að gera. Strax
eftir 3 mínútur í seinni hálfleik
tókst þeim að jafna og bættu svo
við öðru á 70 mínútu. Mínútu

síðar jöfnuðu strákarnir og var
þar Steinar að verki. Okkar
strákar reyndu að sækja á móti
vindinum en illa gekk að hemja
tuðruna í vindinum. Það var því
eins og blaut tuska í andlitið
að fá mark í bakið á áttugustu
mínútu og þremur mínútum
síðar klaufalegt sjálfsmark, sem
þau eru nú yfirleitt. Þannig lauk
leiknum, með sigri djúpmanna
2-4. Slæmt tap staðreynd.
Næsti leikur er á föstudaginn
við KV í Laugardalnum í Reykja
vík, lið sem lagði skagamenn í
síðustu umferð. Okkar mönnum
veitir því ekki af stuðningi.
óhs

Á góðri stund í
Grundarfirði
Nú er dagskráin tilbúin og
við birtum hana á netinu í dag á
heimasíðu hátíðarinnar, www.
agodristund.grundarfjordur.is
Hverfin eru komin vel af stað
í sínum undirbúningi og má
nefna að margar nýjungar eru
á dagskránni í ár.
Ef það eru einhverjar
spurningar, endilega hafið
samband.
Hadda og Baldur
8600736 og 7745534

Dagskrá

Á GÓÐRI STUND 2014

Skólastjóri
Grunnskólans

Gerður Ólína Steinþórsdóttir
hefur verið ráðin skólastjóri
Grunns kóla Grundarfjarðar.
Gerður hefur lokið meistara
námi í stjórnunarfræði mennta
stofnana og er einnig bygginga
fræðingur að mennt. Kjörsvið
hennar í kennaranámi var upp
lýsingatækni og miðlun.
Gerður hefur starfað við
umsjón tölvukerfa auk kennslu,
nú síðast í Hólabrekkuskóla í
Reykjavík. Gerður hefur störf
seinni hluta júlímánaðar og er
hún boðin velkomin til starfa.

Aðstoðarskólastjóri
Grunnskólans

Ásdís Snót Guðmundsdóttir
hefur verið ráðin aðstoðarskóla
stjóri Grunnskóla Grundar

fjarðar. Ásdís er leik- og grunn
skólakennari að mennt og er
í meistaranámi í stjórnunar
fræði menntastofnana. Hún
hefur starfað sem kennari við
Grunnskóla Vesturbyggðar sl.
14 ár, frá 2011 sem deildarstjóri
Bíldudalsskóla.
Ásdís hefur störf í ágúst og er
hún boðin velkomin til starfa.

Umsjónarmaður
fasteigna

Gunnar Jóhann Elísson tók
nýlega við starfi um
s jónar
manns fast
e igna. Gunnar
Jóhann (Hanni) er bygginga
fræðingur og búfræðingur að
mennt og starfaði hjá Grundar
fjarðarbæ við húsvörslu í grunn
skólanum hér á árum áður.
Hanni er boðinn velkominn
til starfa.
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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.

Opnunartími um helgina:

Nóa kropp

Doritos

299 kr.
Pepsi og
Pepsi Max 2L

Mánudag - fimmtudag 9 - 18
Föstudag 9 - 19, laugardag 13 - 17
Sunnudag er lokað

Ali grísalundir

199 kr.
Pringles

1.429 kr/kg.
Bökunarkartöflur
199 kr/kg.
Frosnar kjúklingabringur
1.999 kr/kg.

129 kr.

299 kr.

Villikryddaðar
lambasirlonsneiðar
2.299 kr/kg.

Tilboðið gildir fimmtud, föstud og laugardag á meðan birgðir endast

Sandara- og Rifsaragleði 2014
Sýningar alla helgina

Gamla Rif kaffistofa Vatnslitamynda sýning Lúlla Smára
Rifssaumur Sýning á HAND prjónuðum og hekluðum skírnarkjólum

Húfurnar vinsælu Sandari, Rifsari, Gufsari og Kefsari til sölu
Hvíta-húsið Sýning og opið hús um helgin

Fimmtudagur 10. júlí

Kl. 11:00 Vestfjarðavíkingurinn - Kraftakeppni í Tröð,
Kútakast og Bryggjupollaburður

Kl. 20:00 Ari Eldjárn, heimsfrumsýning á nýju uppistandi
í Frystiklefanum Rifi miðasala frystiklefinn.is

Föstudagur 11.
13. júlí
júlí
Kl. 17:00

Dorgveiði Sjósnæ í Ólafsvíkurhöfn fyrir alla krakka.

Kl. 18:00

Leiksýningin 21:07 byggð á geimverulendingunni 1993

Grill að lokinni veiði.

í Frystiklefanum Rifi miðasala frystiklefinn.is

Kl. 18:00 Markaður í Bjarmaskúr, Konur títuprjónanna

Páll Óskar Hjálmtýsson í Röst á vegum Hótel Hellissands
Kl. 18:00-19:00 Palla-barnaball Frítt inn
Kl. 24:00-04:00 Dansleikur

kl. 19:00 Slysósúpan í Tröð Verða barrnálar í súpunni? (Peningar flýta fyrir)
Sölubíll Lionsklúbbsins Þernunnar á staðnum
kl. 19:30 Kvöldrölt með Sæmundi á Gufuskálum,,Sjósókn kvenna og
karla“ á vegum Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls

Kl. 21:00

Kvöld í Krossavík í og við Hvítahúsið

Varðeldur og söngur: Bárðarbúðarböðlarnir, Drengjakór
íslenska lýðveldisins, Kvenfélagið Skjóna og Þrír
Öllum velkomið að taka þátt og troða upp !
Sölubíll Lionsklúbbsins Þernunnar á staðnum
Myndlistasýning Steingerðar í Hvítahúsinu

Laugardagur 14.
12. júlí

kl. 09:30 Sandara og Rifsaragleði golfmót á Fróðárvelli

Skráning á golf.is Ræst út á öllum teigum kl. 10:00
Göngutúr með Sæmundi, gengið frá Fögruvöllum um Hellissand

kl. 11:00
kl. 13:00 Jónatan og Töfrakallinn, barnaleikrit í Tröð
kl. 13:00
kl. 13:00
kl. 13-15
kl. 13-15
kl. 14:00

Leikhópurinn Vinir flytja, í boði Landsbankans
Sandkastalasmiðja í Krossavík, Þjóðg. Snæfellsjökull (U.þ.b.1-2 kls.)
Forntraktora-akstur frá Skólabraut 2, Hans Bjarni o.fl.

Systkinin Lúlli og Hildigunnur sýna handverk og hönnun

í nýja húsinu við Naustabúð

Air Brush tattoo Hrefnu, Naustabúð 11
Leiksýningin Hetja, byggð á Bárðarsögu
í Frystiklefanum Rifi, miðasala frystiklefinn.is

Hótel Hellissandur
kl. 10:00-18:00
kl. 12:00-22:00
kl. 14:00

Bubble bolti í íþróttahúsinu
Hoppukastali við hótelið alla helgina
Skoppa og Skrítla við hótelið

Félagsheimilið Röst

kl. 13-16 Markaður, öllum velkomið að selja (Básaleiga, Kristjana 893-5445)
kl. 13
Kvenfélagsvöfflur

Ýmsir markaðir
kl. 12-17
kl. 13:00
kl. 13-17
kl. 14-16
kl. 15-17

Bílskúrsala Bárðarási 12 (Stjána Fonsa-húsi)
Markaður í Bjarmaskúr, Konur títuprjónanna
Trjáplöntu- og kompusala að Bárðarás 21 (Svanhóll)
Opið hús og kompusala í Þórshamri (Manga-húsi)
Kaffi hjá Ernu Rós Keflavíkurgötu 16 (Helgmundar-húsi)

Gamla Rif kaffistofa
kl 14:30
kl. 15-16

Addý í Kaffitári, kynning á nýjum köldum kaffidrykk, spjall um kaffiheiminn
Kvenfélagið Skjóna ,,Fimmgangur“ Gunna Lára og Fanney K flytja lög í
takttegundum íslenska hestsins.

kl. 15:00 Afmælishátíð Umf. Reynis á Reynisvelli í tilefni af 80 ára
afmælinu

Götugrill í öllum götum. Allir velkomnir með sitt góss 
Ball í Röst Heimahljómsveitin Ungmennafélagið leikur fyrir dansi
peningar flýta fyrir í miðasölu.
Allur ágóði rennur til afmælisbarnsins Umf. Reynis

Sunnudagur 15. júlí

Vígsla á skilti við Krossavíkurafleggjara
Eigum saman góða helgi !

Þakkir: Skarðsvík, Hraðbúðin, Steinprent og Snæfellsbær

1. deild kvenna

Víkingur Ó - Tindastóll
Laugardagur 12. júlí
kl. 14.00
FRÍTT INN

AFMÆLISHÁTIÐ UMF REYNIS HELLISSANDI VERÐUR HALDIN Á REYNISVELLI LAUGARDAGINN 12. JÚLÍ FRÁ KL: 15:00-18:00
DAGSKRÁIN ER STÚTFULL AF SKEMMTILEGUM ATRIÐUM!

BUBBLE BOLTI VERÐUR Í ÍÞRÓTTAHÚSINU Á HELLISSANDI FRÁ 10-17 Í BOÐI HÓTEL HELLISSANDS
SÖNGSKEMMTUN FRÁ ÖLDU DÍS
FROÐUBOLTI ÞAR SEM MÆTAST MEISTARAFLOKKUR REYNIS Á MÓTI ATVINNUMÖNNUNUM
UNGLINGADEILDIN DREKINN VERÐUR MEÐ SÖLU OG SKEMMTUN FYRIR BÖRNIN
LIONSKONUR VERÐA Á FERÐINNI MEÐ ÝMSAN VARNING
GRILLAÐAR VERÐA PYLSUR FYRIR ALLA SEM KOMA
DANSLEIKUR MEÐ HJÓMSVEITINNI UNGMENNAFÉLAGINU Í RÖSTINNI FRÁ 23:30 OG FRAM Á RAUÐA NÓTT. FORSALA
AÐGÖNGUMIÐA Á REYNISVELLI FRÁ 15:00-18:00. ALLUR ÁGÓÐI RENNUR TIL UMF REYNIS.

HLÖKKUM TIL AÐ SJÁ SEM FLESTA!
STJÓRN UMF. REYNIS

Ný bók um töfra Snæfellsjökuls

Nýlega kom út bókin The
Magic of Snæfellsjökull. Í bókinni
er fjallað um þá staðreynd að
svæðið í kringum Jökul hefur
alla tíð verið umvafið duðlúð,
allt frá því Bárður Snæfellsás
nam þar land. Höfundur
bókarinnar er Rúna Guðrún
Bergmann, kannski betur þekkt
sem Guðrún Bergmann. Hún
byggir efni bókarinnar á sögnum
um svæðið, svo og heimildum
meðal annars frá Adam
Rutherford, sem uppgötvaði
við fornleifarannsóknir á
millistríðsárunum orkulínu
frá Keops píramídanum í

Egyptalandi sem liggur inn
á Snæfellsnes við Draugalág,
sem er á gönguleiðinni milli
Arnarstapa og Hellna.
Guðrún lét mæla þessa
orkulínu, svo og aðra sem
liggur í gegnum Lóndranga og
fékk Hildigunni Harldsdóttur
arkitekt til að setja þær niður
á kort sem er í bókinni. Mikið
hefur verið talað um að
Jökullinn sé hjartaorkustöð
Jarðar, en orkulínurnar mætast
einmitt í Hjartabrekkum í neðri
hlíðum Jökulsins.
Í bókinni greinir Guðrún
einnig frá ýmsum atburðum
sem áttu sér stað meðan hún
bjó á Hellnum, en frá þeim
hefur ekki verið greint á prenti
áður. Bókin sem prýdd er fjölda
mynda er fáanlega í Átthagastofu
Snæfellsbæjar og á Kaffi Sif á
Hellissandi, hjá Láki Tours og
Hótel Framnes í Grundarfirði
svo og á Hótel Hellnum og hjá
Snjófelli á Arnarstapa.
fréttatilk.

Vorið á leikskólanun

Kríubóli hefur verið með
hefðbundnum hætti í vor og
sumar. Hjóladagar hafa verið
þar sem börnin koma með sín
hjól og hjálma. Þykir þetta mikill
og merkilegur dagur, þar sýna
þau hinum börnunum hjólin sín
og fá að prófa önnur hjól
Svo má ekki gleyma hænsna
ferðinni en þá er mjög gaman.
Hænurnar eru mjög skrítnar og
skemmtilegir fuglar í augum
barnanna eins og jafnvel
fullorðina líka. Fóru þau í slíka
ferð á dögunum.
En sumarboðinn er sennilega
ísferðinn á N1, sem er árviss í

boði Drífu. Þessi gönguferð
þykir einn að toppunum
í leikskólanum en margar
aðrar gönguferðir eru farnar
s.s. í Tröð, Sjómannagarðin,
fjöruferð o.fl.
bs

Ari Eldjárn með glænýtt uppistandi
kunnug en sýningin fjallar um
Snæfells sögu Bárðaráss og er
heimasýning Frystiklefans í
sumar. Í sumar hefur hún oftast
verið flutt á ensku en þetta
skiptið fer Kári Viðarsson með
hana á íslensku.
Stórviðburður Frystiklefans
í tengslum við Sandaragleðina
hlýtur þó að teljast frumsýning

Ara Eldjárns á nýju standupi á fimmtudeginum. Ari
hefur ákveðið að frumflytja
grínefnið í Rifi en hann mun
í sumar ferðast um með verkið
á Íslandi, í Danmörku og að
lokum á stærstu grínhátíð
Norðurlandanna sem er í Lundi.
fréttatilk.

Kæru viðskiptavinir.
Vegna sumarleyfis starfsmanna verður
lokað frá og með 25. júlí til 11. ágúst
Kveðja, Ægir og Ingvar

Á Hellissandi er tilhlökkunin
mikil og um fátt annað talað
en Sandaragleðina. Í Rifi tekur
Frystiklefinn þátt í þessum
mögnuðu skemmtanahöldum
með tveimur leiksýningum,

21:07 og Hetju. Leikritið 21:07
er gamanleikur byggður á
lendingu geimvera árið 1993
og með hann fara leikararnir
Kári Viðarsson og Víkingur
Kristjánsson. Hetja er flestum

Shop will be closed for summerholiday
25.07 to 11.08.14
Best regards. Ægir og Ingvar

Stelpurnar unnu

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
Víkingsstelpurnar mættu
Haukum á föstudaginn hér
heima. Heimakonur fengu
urmul tækifæra til að skora en
létu tvö duga. Markalaust var í
fyrri hálfleik, en fyrsta markið
skoraði Yekaterina snemma í
síðari hálfleik og Freydís bætti
við öðru á 65 mínútu. Það voru
síðan gestirnir sem náðu að

minnka muninn þegar rúmar
10 mínútur lifu eftir af leiknum
og þannig lauk honum, með
sigri Víkings 2-1. Góður sigur í
höfn. Á laugardaginn koma svo
Tindastólsstúlkur í heimsókn
og þar verður ekkert gefið eftir
í því að ná í þrjú stig í viðbót.

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

óhs

Aflafréttir
Makrilveiðar á handfærin
máttu hefjast 1. júlí síðastliðinn
og þrátt fyrir að nú, þegar þessi
pistill er skrifaður, er ein vika
sé liðin þá er nú ekki mikið
af makríl komið á land. Mikil
og heljarinnar bræla var alla
vikuna og má segja að það hafi
haustað snemma í ár.
Særif SH er kominn með
4,4 tn í 2, Tryggvi Eðvarðs
SH 2,9 tn í einni, Örninn ÓF
1,9 tn í 3 en báturinn hefur
landað á Arnarstapa og Ólafs
vík. Mangi á Búðum SH 2,5
tn í 3 landað á sömu stöð
um. Þar með er makríllinn
upptalinn. Til viðbótar þessu
má nefna að einungis einn
bátur hefur landað makríl
á Suðurnesjunum og er það
Ólafur HF sem er kominn með
4 tn í 2, landað í Grindavík. Það
fer vonandi að glæðast núna
veiðin þegar veðrið fer nú að
lagast.
Sumarfríin eru að detta
inn á mörgum og eru það

helst smábátarnir sem eru á
fullu þessa dagana. Margir SH
bátanna áttu hörkugóðan júní
mánuð á færunum, júlí byrjar
frekar rólega. Björt SH er með
1,5 tn í 2, Auður SH 1,5 tn í 2,
Muggur SH 1,5 tn í 2, Bjarg
ey SH 1,4 tn í 2 allir á strand
veiðum.
Enginn línubátur hefur land
að afla það sem af er júlí. Drag
nótabátarnir eru líka fáir, Egill
SH náði þó 20 tonna róðri þar
sem að þorskur var 18,3 tonn
af aflanum. Magnús SH 16 tn í
2 róðrum.
Tveir bátar eru á skötusels
veiðum í Arnarstapa, Hafnar
tindur SH með 1,6 tn í einni
löndun og Bárður SH 4,1 tn í
2 líka á Arnarstapa.
Sigurborg SH landaði á
Siglufirði 33 tonnum og var
rækja af því 19 tonn.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Skemmtidagskrá á Hótel Hellissandi

laugardaginn 12. júlí

Hoppukastalar

verða staðsettir
fyrir utan Hótel Hellissand
alla helgina

Bubble bolti

í íþróttahúsinu á Hellissandi
frá kl. 10:00 - 17:00 á laugardag.
FRÍTT FYRIR ALLA
Krakkar frá Söngskóla Öldu Dísar
munu syngja fyrir utan Hótel Hellissand
frá kl. 13:00 - 14:00

Skoppa og Skrítla

munu skemmta krökkum
fyrir utan Hótel Hellissand
kl. 14:00

