
Sauðburður hófst á dögunum 
hjá frístundabændum í Snæfells
bæ. Brynjar, Siggi Arngjörð og 
Óli fengu fallegt páskalamb og 
hefur þeim fjölgað síðustu 
dagana. Í húsunum hjá þeim er 
mikið líf og fjör en auk kinda er 
einnig að finna kínverskar 
silkihænur, íslenskar hænur, 
endur og dúfur. Nokkuð er um 
að börn komi í heimsókn með 
foreldrum sínum, allir eru vel
komnir svo lengi sem einhver 
er í húsunum. 

Sumardagurinn fyrsti er á 
morgun fimmtudaginn 19. apríl 
og margt sem bendir til þess að 
vorið sé komið, gróður er 
farinn að taka við sér og fugla
söngur vekur íbúa á morgnanna.

Bæjarblaðið Jökull óskar 
lesendum sínum gleðilegs 
sumars.

þa

Sauðburður víða hafinn
548. tbl - 12. árg. 18. apríl 2012

Hinn árlegi kökubasar

Slysavarnadeildarinnar Sumargjafar

verður sumardaginn fyrsta

19. apríl kl. 13.00

í Mettubúð.

Pizzutilboð alla daga



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

Verslunin Hrund opnaði 
aftur eftir breytingar fimmtu
daginn 12. apríl. Verslunin 
Hrund opnaði fyrst árið 1986 
að Grundarbraut 6a, hún flutti 
svo að Ólafsbraut 55 2004. 
Aðalbreytingin núna er sú að 

húsnæðinu var skipt niður og 
stendur til að Vínbúðin opni í 
hinum hluta hússins á 
næstunni. Vöruúrval verður 
áfram það sama gjafavara, 
skartgripir, bækur og ritföng.

þa

Breytingar 
í Hrund

Gleðilegt 
sumar

Handverksmarkaðurinn og Þemaferðir
Nesveg 5, Grundarfirði

Nú er fyrsti vinningur 120 
millj. á laugardaginn. Nú sem 
stendur er Víkingur í 23. sæti yfir 
söluhæstu félög. Í fyrsta sæti er 
félag sem er kallað ekkert félag 
því það eru raðir sem ekki eða 
gleymst hefur að setja 
félagsnúmer á seðilinn þetta félag 
sýnir sölu upp á tæpar 20 miljónir. 
Þess vegna hvetjum við þá eða 

þær sem fá sér getraunaseðil að 
endilega muna eftir VíkingÓ og 
setja 355 á sinn seðil svo að 
sölulauninn skili sér til félagsins. 
Opið á laugardögum frá 11.00 til 
13.00 í Íþróttahúsinu. Heitt kaffi 
á könnunni. Allir velkomnir. 
Áfram Víkingur.

Stjáni Tótu.

Getraunir



Sjálfstæðisfélögin í Snæfellsbæ standa fyrir opnum fundi 
í Kli� miðvikudaginn 18. apríl kl. 20

Ásbjörn Óttarsson alþingismaður 
fer y�r landsmálin.

ALLIR VELKOMNIR

Opinn fundur í Kli�

Leikfélag Ólafsvíkur frumsýnir í Kli�:

Blessað barnalán 
eftir Kjartan Ragnarsson

Leikstjóri Gunnsteinn Sigurðsson

 Frumsýning 26. apríl kl 20
            Önnur sýning 28. apríl kl 20

Miðaverð kr 2.500,- 

Miðapantanir 
í síma 436 1359



Í janúar kom nemendahópur 
úr safnafræðideild Háskóla 
Íslands ásamt Sigurjóni B. 
Hafsteinssyni í heimsókn til 
Ólafsvíkur til að rannsaka Pakk
húsið okkar, finna veikleika og 
styrkleika og alla þá möguleika 
sem húsið býður upp á. Heim
sókn þeirra var hluti af nám
skeiðinu ,,Faglegt starf safna“ 
og síðastliðinn fimmtudag var 
uppskeruhátíð námskeiðsins, 
þar sem hópurinn kynnti niður
stöður verkefna sinna varðandi 
stofnun hússins, tryggingamál, 
skráningar, inn og útlán, 
sýningar, geymsluna, framtíðar
hugmyndir og margt fleira. 
Skemmtilegar umræður voru 
þennan dag í þessu flotta húsi 
sem við eigum og innblásturinn 
var svo mikill og kveikti hjá 
okkur svo margar góðar 
hugmyndir að við getum varla 
beðið eftir að bretta upp ermar 
og hefjast handa. Hópurinn 
afhenti verkefnastjóra Pakk
hússins rannsóknarskýrsluna 
með öllum þessum gagnlegu 

niðurstöðum og spennandi 
pælingum varðandi framtíð 
okkar og erum við því komin 
með flotta handbók í hendur 
varðandi það faglega starf sem 
snýr að starfsemi Pakkhússins. 
Hópurinn var sammála um að 
Pakkhúsið geti verið stoltið 
okkar allra í Snæfellsbæ, enda 
hús sem er ríkt af sögu og 
árafjölda, sem er í sjálfu sér 
sérstakt og er líka fullt af lífi og 
flottum munum úr samfélaginu. 
Einnig tóku þau eftir þeim 
breytingum sem hafa orðið frá 
fyrri heimsókn þeirra, eins og 
til dæmis merkingum á íslensku 
og ensku og nokkrum nýjum 
stöðvum sem eiga að halda 
safngestum uppteknum og 
fleiru. Upplifunin og andrúms
loftið í húsinu getur ekki farið 
fram hjá neinum það er 
sérstaklega hvetjandi fyrir 
okkur  í Átthagastofunni að fá 
viðurkenningu og klapp á 
öxlina frá fagfólkinu. Við erum 
á réttri leið og þurfum á ykkur 
að halda, kæru heimamenn, til 

að gera gott enn betra og til að 
halda kraftinum áfram fyrir 
þetta krefjandi, spennandi og 
gefandi verkefni. Nemenda
hópurinn, ásamt Sigurjóni 
dósent, kvaddi okkur með 
miklu þakklæti fyrir góðar 
móttökur og við erum nokkuð 
viss um að við þetta átaks
verkefni hafa komist á góð 

tengsl milli fagfólks og Pakk
hússins, sem enda ekki með 
þessu fyrsta skrefi.

Innilegar þakkir öllum þeim 
sem komu að þessu verki.

Fyrir hönd Pakkhússins með 
ósk um gleðilegt sumar

Barbara Fleckinger, verkefnisstjóri 
Pakkhússins/Átthagastofu Snæfellsbæjar

Aðstoðarskólameistari Fjölbrautaskóla Snæfellinga  

Fjölbrautaskóli Snæfellinga auglýsir eftir aðstoðarskólameistara
 í 50% stöðu frá 1. ágúst 2012. 

Samkvæmt 14. gr. laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við 
leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, nr. 87/2008, skal aðstoðarskólameistari hafa 
starfsheitið framhaldsskólakennari og viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslu-
reynslu á framhaldsskólastigi.
Aðstoðarskólameistari er staðgengill skólameistara og vinnur með honum að daglegri 
stjórnun og rekstri skólans. Hann hefur m.a. umsjón með áfangaker� skólans þ.m.t. 
námsvali og skólasókn nemenda. Hann tekur virkan þátt í námskrárgerð, þróunar-
verkefnum og innra mati skólans og annast upplýsingagjöf um skólastar�ð til 
hagsmunaaðila.

Launakjör eru í samræmi við gildandi kjarasamning �ármálaráðherra við viðkomandi 
stéttarfélag og stofnanasamning skólans.   Aðstoðarskólameistari er ráðinn til �mm 
ára í senn.

Nánari upplýsingar gefur skólameistari Jón Eggert Bragason (joneggert@fsn.is) 
í síma 430-8400 og 891-7384.

Umsóknir berist til Fjölbrautaskóla Snæfellinga, b.t. skólameistara, 
Grundargötu 44, 350 Grundar�rði. 

Umsóknarfrestur er til 28. apríl n.k. 

Fjölbrautaskóli Snæfellinga er framhaldsskóli með áfangasniði sem vill skipa sér í 
fremstu röð og hefur það markmið að veita öllum nemendum góða menntun. 

http://www.fsn.is/

Grundar�rði 12. apríl 2012
Jón Eggert Bragason

skólameistari

Uppskeruhátíð háskólanámskeiðs

Endurvinnslutunnan kemur í júní
Í byrjun júní fá  íbúar Snæfellsbæjar endurvinnslutunnu við hvert heimili. 
Þá verða tvær tunnur við hvert hús í stað einnar, ein fyrir almennt sorp og 
önnur fyrir �okkað, svokölluð „græn tunna“. 

Breyting verður á núverandi fyrirkomulagi á sorphirðu og í stað þess að 
sorpið sé tekið á 10 daga fresti þá verður það gert á 14 daga fresti og 
„græna tunnan“ verður tæmd einu sinni í mánuði.



Verkalýðsfélag Snæfellinga  bíður upp á dvöl í orlofshúsum félagsins í sumar, 
eins og undanfarin sumur höfum við fengið íbúð á Akureyri.

Ölfusborgir,  Illugastaðir og Akureyri      
Verð fyrir vikuna er kr.  19.000

Félagsmenn geta einnig sótt um niðurgreiðslur á :
Tjaldvögnum, Felli- og hjólhýsum ásamt orlofshúsum hjá ferðaþjónustuaðilum.

Endurgreiðsla verður 15.000 kr vikan.

Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á skrifstofum félagsins.
     Ólafsbraut  19 Ólafsvík 
     Borgarbraut 2 Grundar�rði
     Þvervegur 2 Stykkishólmi

Umsóknir þurfa að berast fyrir 15. maí.

Einnig bjóðum við félagsmönnum okkar upp á útileigukort, veiðikort, hótelmiða og golfkort og fást þau á skrifstofum félagsins.

Helgina 13.15. apríl héldu 
Íþrótta og æskulýðsfulltrúar af 
öllu landinu aðalfund sinn í 
Snæfellsbæ. Mætingin var góð 
eða um 40 manns, á meðan 
fulltrúarnir funduðu á föstu
deginum voru mökunum 
boðið á vel valda staði í 
Snæfellsbæ. Á laugardeginum 
fóru svo allir fulltrúar ásamt 
mökum í skoðunarferð í 
Snæfellsbæ, hófst ferðin á 
skoðunarferð innanbæjar en 
síðan lá leið suður fyrir Jökul 
þar sem sýnt var allt það fallega 
sem Nesið hefur upp á að 
bjóða, ferðin endað síðan á 
hátíðakvöldverði á Hótel 
Hellissandi.   Allir fóru sáttir 
heim eftir vel heppnaða helgi 

þar sem veðurguðirnir léku við 
okkur.

Kveðja 

Sigrún Ólafsdóttir
 Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi

Vel heppnuð helgi

 Til sölu VW GOLF TRENDLINE

Árgerð 2004, bensín, beinskiptur, ekinn 81 þús.
Ný tímareim.         Verð 1.240 þús 

Nánari upplýsingar í síma 896 8060



“Sá sem leggur af stað til að 
elta draum getur bara keypt 
miða aðra leiðina. Maður ýtir úr 
vör og vonar og trúir að flóð og 
fjara, stefnur og straumar komi 
manni á áfangastað.”

Þannig hefst bókin Þúsund 
myndir ... milljón minningar, 
sem gefin var út síðasta sumar í 
Staðarsveit. Bókin fjallar um ár 
í lífi höfundar þegar hann fer 
ýmsar krókaleiðir í áttina að 
gömlum draumi. Leið hans 
liggur um nyrðsta odda Noregs, 
suðvestur Írland, búdda
klaustur og fleiri forvitnilega 
staði. Förunautar eru mótorhjól 
höfundar, gítar og lítil mynda
vél. 

Útgáfan er í tvennu lagi, því 
að myndir eru á vefsíðunni 
www.1000myndir.info en í 
bókinni er aðeins frásögn 
höfundar.

Í kvöld, síðasta vetrardag, 
mun höfundurinn, Þormóður 
Símonarson, lesa valda kafla úr 
bókinni á Kaffi 59, ásamt því að 
sýna myndir úr ferðinni. 

Þessi skemmtun hefst 
klukkan 21:00 og er frítt inn en 
áhugasamir geta keypt bókina 
af höfundi. Einnig er hægt að 
verða sér út um bókina í 
Hrannarbúðinni.

ÞS

Síðasti vetrardagur 
á Kaffi 59

ferðasaga í máli og myndum

Áhugasamt starfsfólk óskast

Leikskólinn Kríuból auglýsir eftir starfsmanni tímabundið 
vegna fæðingarorlofs.  Um er að ræða 91% stöðu frá 

1. maí 2012- 31. ágúst 2013. Vinnutími frá 08:00 -15:00.

Við leitum að starfsmanni sem hefur áhuga á að vinna með 
börnum, er skapandi og ábyrgðarfullur í star�. Hann þarf 
að geta stýrt samverustundum sem og hópastar�, lesið og 
sungið. Því þarf íslensku kunnáttan að vera viðunandi. 
Umsækjandi þarf að geta ha�ð störf 1. maí.

Umsóknarfrestur er til 25. apríl 2012.
Eldri umsóknir óskast staðfestar.

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 segir í 3. mgr. 6. gr:  „Óheimilt er að ráða til 
starfa við leikskóla einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum 
XXII. kafla almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð 
eða heimild leikskólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá.“ 

Nánari upplýsingar um star�ð veita Inga Stefánsdóttir 
og Steinunn Dröfn Ingibjörnsdóttir í síma 433 6926 
milli 9:00 og 14:00 eða netfangið: leikskolar@snb.is

Tilkynning 
frá aðstandendum 
á leikverkinu Afinn.

Vegna óviðráðanlegra orsaka verður Afinn í 

Klifi með Sigurði Sigurjónsyni frestað 

sumardaginn fyrsta 19. apríl. 

Afinn biðst velvirðingar á þessu!



Grásleppuveiðar fara mis vel 
af stað hjá grásleppubátum sem 
gerðir eru út frá Snæfellsbæ. 
Bæði var veiðin dræm og 
veðráttan ekki góð en allt horfir 
nú til betri vegar eftir að veðrið 
fór að lagast og búið er að 
hreinsa netin eftir brælu hefur 
veiðin því glæðst. Töluvert er 
um að þorskur slæðist í netin 
og er það ekki vinsælt.  Allri 
grásleppu er landað í heilu eða 
hún skorin út á sjó. Grá
slepputímabilið er 50 dagar á 
hvern bát og mátti byrja að 
leggja um miðjan mars og eru 
bátnarnir að veiðum víðsvegar 
um Breiðafjörð og út af 
Arnarstapa. Hrognkelsi tilheyra 

hrognkelsaætt og er hryggnan 
kölluð grásleppa en karlkynið 
kallast rauðmagi. Grásleppan 
getur orðið allt að 60 cm á 
lengd en oftast er hún 30 til 50 
cm og um 5 kg. Rauðmaginn 
hefur mælst lengstur 50 cm hér 
við land en eru oftast 28 til 40 
cm. Hrognkelsið finnst víðs 
vegar við grýttar strendur 
Evrópu allt suður í Biskajaflóa, 
við Grænland, Labrador og 
suður að Þorskhöfða. Þá finnst 
hrognkelsið einnig um allt 
Ísland. Á myndinni er Glaður 
SH að draga netin fyrir utan 
Ólafsvík.

þa

Laugardaginn 14. apríl var 
opnuð listaverkasýning á 
Akranesi. Á sýningunni eru verk 
eftir listamenn sem eiga það 
sameiginlegt að vera erlendir 
innflytjendur og búa á Vestur
landi. Fulltrúar Snæfellinga 
voru fjórir en það voru Ela 
Elísson úr Grundarfirði sem 
fluttist hingað frá Póllandi, Ela 
sýnir handunnið skart, Izabela 
Frank býr einnig í Grundarfirði 
og fluttist líka frá Póllandi, hún 
sýnir bútasaum, þriðji lista

maðurinn úr Grundarfirði er 
svo Elna Bárðarsson sem er frá 
Finnlandi og sýnir málverk með 
Íslensku grjóti. Viktoria Kay úr 
Snæfellsbæ sýnir málverk en 
hún kemur frá Rússlandi.

Meðfylgjandi mynd er af 
verkum Viktoriu en hún flutti 
til Íslands árið 2002.

Sýningin verður sett upp í 
Átthagastofu Snæfellsbæjar 
þann 28. apríl.

jó

Grásleppa

Falinn fjársjóður 

Auglýsingaverð í Jökli

Heilsíða í svarthv.  21.600
Hálfsíða í svarthv. 13.800
1/4 í svarthv.    9.000
1/8 í svarthv.    6.500
1/16 í svarthv.   4.000

Heilsíða í lit   44.100
Hálfsíða í lit  29.500
1/4 í lit  20.600
1/8 í lit  13.100
1/16 í lit    8.500

Verðin eru með 25,5% vsk

www.steinprent.is

Með hækkandi sól 
og vor í lofti....

...er upplagt að leggja 
mengandi farartækjum og taka 
fram reiðhjól, hjólaskauta, 
hjólabretti eða notast við tvo 
jafnskjóta. Þannig höfum við 
jákvæð áhrif á umhverfið, 
heilsuna og bankareikninginn. 

Gleðilegt sumar! 

Theódóra Matthíasdóttir, 
umhverfisfulltrúi Snæfellsness 

(theo@nsv.is)

Umhverfishornið



Það er ansi rólegt núna.  Allir 
dragnótabátarnir við Snæfells
nesið eru stopp sem og línu og 
netbátarnir.  Fyrir stoppið kom 
Tjaldur SH með 80 tonn og 
Örvar SH með 55 tonn eftir 
einn róður hvor bátur og Rifs
nes SH 60 tonn eftir tvær 
landanir.  Hamar SH er kominn 
með 52 tonn í 6 róðrum og er 
fimm af þeim löndunum landað 
í Grindavík og einni á Rifi.  
Kristinn SH hefur heldur betur 
fiskað vel af steinbít því 
báturinn hefur tvisvar komist 
yfir 17 tonn í einum róðri og er 
kominn með 88 tonn í 7 
róðrum.

Tryggvi Eðvarðs SH og Særif 
SH sem voru búnir að vera í 
Grindavík og Sandgerði í um 
mánuð eru komnir í heima

hafnir sínar og fóru beint á 
stein  bítinn og hafa heldur 
betur mokveitt.  Særif SH komst 
í 16,2 tonn í einum róðri og var 
með 36 tonn í 3 róðrum.  
Tryggvi Eðvarðs SH var með 
30,5 tonn í 3 róðrum og komst 
í tæp 13 tonn í einum róðri.  
Algert hrun var á línuveiðum 
smábátanna sem réru frá Snæ
fellsnesi eins og hefur komið 
fram og því var það kærkomið 
fyrir áhafnir á Guðbjarti SH og 
Brynju SH að fá að komast í 
steinbítinn. Brynja SH var með 
19 tonn í einungis 2 róðrum og 
Guðbjartur SH kom með 9,6 
tonn í einum róðri.  

Trollbáturinn Farsæll SH er 
búinn að landa 87 tonnum í 
tveim róðrum.  Sóley SH kom 
með 56 tonn í einni löndun 
sem er fullfermi hjá bátnum.  

Sigurborg SH landar nú ekki 
mikið í heimahöfn sinni sem er 
Grundarfjörður, því báturinn er 
gerður út á rækju og hefur 
verið eini báturinn sem hefur 
verið gerður út á rækju allt árið.  
Báturinn er núna hæstur ís 
rækju   bátanna og var búinn að 
landa 235 tonnum af rækju og 
53 tonnum af fiski, það miðast 
við 3. apríl.  Siguborg SH er 
enn sem komið er eini SH 
báturinn sem er á rækju en 
miðað við árið í fyrra þá má 
búast við að Hamar SH og 
Farsæll SH fari báðir á rækju og 
jafnvel Esjar SH og Matthías SH 
en allir þessir 4 bátar voru á 
rækju í fyrra.  Sigurborg SH 
landaði þá í heimahöfn sinni 
rækju sem var veidd í 
jökuldýpinu.  

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Aflafréttir

Laust stöður í Grunnskóla Snæfellsbæjar
Grunnskóli Snæfellsbæjar var stofnaður árið 2004 og er í dag staðsettur á þremur stöðum, í 
Ólafsvík, á Hellissandi og á Lýsuhóli í Staðarsveit.

Frá og með næsta skólaári verða lausar kennarastöður í Grunnskóla Snæfellsbæjar.
Lausar eru heilar stöður kennara í textílmennt og heimilisfræði auk almennrar sérkennslu 
og upplýsinga- og tæknimenntar.

Lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám og að e�a sjálfstæði nemenda, samvinnu og 
árangursrík vinnubrögð með áherslu á vellíðan nemenda og virðingu þeirra fyrir sjálfum sér 
og öðrum.  Mikil áhersla er lögð á kennalu í átthagafræði og nærkennslu en allar starfsstöðvar 
skólans eru Grænfánaskólar.  Skólinn miðar að því að auka verulega kennslu tengda náttúru, 
aðstæðum og sögu heimabyggðarinnar.  
Frekari upplýsingar um star�ð, skipulag þess og umfang veitir Magnús Þór Jónsson, 
skólastjóri, í símum 4339900 og 8949903 eða með tölvupósti í maggi@gsnb.is

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir í 3. mgr. 11. gr:  „Óheimilt er að ráða til starfa við grunnskóla 
einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga. Við 
ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild skólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá.“ 

Nú er að grípa tækifærið og ganga til liðs við metnaðarfullan hóp sem leggur áherslu á að 
gera gott skólastarf í Snæfellsbæ enn betra. Öllum umsóknum verður svarað. 

Hafðu samband, þú tapar engu en gætir grætt mikið!

Smá
auglýsing

Til sölu 
eru fjórar álfelgur og sumardekk 

á Toyota Rav 4.
Upplýsingar í síma 894 1334

Æfingar á Trúðleik eru 
hafnar í Frystiklefanum í Rifi. 
Trúðleikur er Fjölskyldu
gaman leikur um trúðana 
Skúla og Spæla. Þeir hafa 
starfað óralengi saman og eru 
ansi ólíkir í háttum. Trúðleikur 
er eftir Hallgrím H. Helgason 
og verður frumsýnd í 
frystiklefanum 1. júní næst
komandi. Leikarar í verkinu 
eru Kári Viðarsson og Benedikt 
Karl Gröndal. Leikstjóri 
verksins er Halldór Gylfason. 
Frystiklefinn óskar hérmeð 
eftir aðstoð bæjarbúa við 
söfnun á eftirfarandi hlutum 
fyrir leikmynd verksins. Ef þið 
lumið á einhverju af þessu og 
getið lánað okkur þá endilega 
setjið ykkur í samband við 
okkur og við komum af vörmu 
spori og sækjum.

1. Útilegutjöld  aldur og 
ástand skiptir engu máli

2. Gamalt hjólhýsi  ástandið 
skiptir engu máli

3. Vökvunartæki fyrir gras 
(sprinklerar)

4. Garðhúsgagnataska: Taska 
sem breytist í garðborð og 
inniheldur garðstóla

Ef þið lumið á einhverju af 
þessu og getið lánað okkur þá 
endilega setjið ykkur í 
samband við okkur í síma 865
9432 og við komum af vörmu 
spori og sækjum.

Frystiklefinn óskar 
eftir leikmunum að láni



Kristinn SH 112 var á stein
bítsveiðum í kringum páskana, 
skipverjar urðu því hissa þegar 
þeir fengu grásleppu á línuna. 
Mjög sjaldgæft er að fá grá
sleppu á línu en hún er veidd í 
net. Mikil steinbítsveiði hefur 
hins vegar verið og hafa 
bátarnir verið að koma í land 
með allt upp í 20 tonn af 

steinbíti í róðri, t.d. kom Særif 
SH í land með 18 tonn einn 
daginn, Særif er 15 tonna bátur 
en algengt er að bátarnir fái 
200 til 300 kíló á balann 
Bátarnir eru flestir að veiðum 
norður undir Bjargtöngum og 
því siglingarleiðin löng eða allt 
að 50 sjómílum.

þa

Rifssaumur flutti í nýtt 
húsnæði þann 29. febrúar s.l. 
Katrín Gísladóttir eigandi 
Rifssaums hóf starfsemina 
heima hjá sér. Hún flutti sig að 
Hafnargötu 22 í febrúar 2008 
starfsemin dafnaði vel og flutti 
hún sig núna í hlýlegt húsnæði 

Baðstofunnar á Rifi. Starfsemin 
verður áfram með sama sniði í 
þessu vinalega húsnæði og 
mun ekki fara síður vel um 
gesti í prjónakaffinu og fleiru 
því sem haldið verður áfram að 
bjóða uppá.

þa

Grásleppa 
á línu

Rifssaumur í 
nýtt húsnæði



VARAHLUTIROLÍUSÍUR

ÞÚ ERT ÖRUGGUR
MEÐ VARAHLUTI OG 
SÍUR FRÁ CAT 

Smiðjugötu 6   |   360 Hellissandur   |   Sími: 436-6500   |   www.arnijon.is


