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Snæfellsnesi
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Nú í sumar hafa 4 bátar 
stundað makrílveiðar á hand
færi í Snæfellsbæ þeir heita Sæ 
hamar SH, Mangi á Búðum SH, 
Ingibjörg SH og Litli Hamar SH. 
Veiðin fór frekar hægt af stað en 
hefur verið ágæt undanfarið. 
Hafa þeir verið að fá allt upp í 7 
tonn á nokkrum klukkutímum. 
Veiðisvæðið er á víkinni fyrir 
utan Ólafsvík, vestur með land
inu og suður undir Tröllakirkju. 
Eru menn bjartsýnir á fram
haldið og ekki skemmir veðrið 
fyrir. Á mánudag var afli bátanna 
orðinn þessi: Mangi á Búðum 
með 30,5 tonn, Sæhamar 29,6 
tonn, Litli Hamar 8,8 tonn og 
Ingibjörg 28,1. Á myndinni er 
verið að landa úr Sæhamri.

þa

Krókaveiðar á makríl ganga vel
561. tbl - 12. árg. 2. ágúst 2012

Þessa dagana er unnið að 
framkvæmdum í Rifshöfn. 
Verið er að steypa og lagfæra 
veginn að smábátahöfninni 
einnig á að leggja gangstétt 
með kantinum. Hann var 
upphaflega lagður 1955 og því 
orðin töluvert slitinn og lægri 
en nýja bryggjan. Að verkinu 
koma ýmsir aðilar VK langir sjá 
um niðurföllin, Tómas Sigurðs

son vélaleiga um jarð vinnu og 
Gunni múr sér um steypuna. 
Kostnaður við verkið er áætl
aður tíu miljónir króna og er 
áætlað að um 500 tonn fari í 
verkefnið, daginn sem myndin 
var tekin var steypt úr 300 
tonnum. Fleiri framkvæmdir 
eru fyrirhugaðar í höfnum 
Snæfellsbæjar í sumar.
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Steypa götu

FARIÐ VARLEGA UM HELGINA
Komum heil heim.



Vatnsmelónur 90kr/kg
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verð áður 179 kr

Svínahnakki
úr kjötborði eða pakkaður ferskur

 1.199kr/kg

verð áður 1.598 kr
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góðir grannar

                                   Helgartilboð 2. - 5. ágúst                    
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úr kjötborði eða pakkaðar ferskar
Svínalundir
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verð áður 1.679 kr

298 kr
pk   

Hamborgarar 2x120g
frá Kjarnafæði

verð áður 438 kr

299 kr
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Lays flögur 175g
5 tegundir

verð áður 399 kr

269 kr
pk   

Jarðarber 500g
frosin, frá Coop

verð áður 359 kr

Ný sérbökuð 
vínarbrauð
               frá Myllunni
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...sjá fleiri tilboð og uppskriftir á samkaupurval.is

Grillaðu flotta lambasteik 
um helgina!
Uppskrift að góðri helgi: 

Úrvals lamba grilllæri og kryddlögur sem klikkar ekki

Grilllæri 
      frá Kjötseli

 1.494kr/kg

verð áður 1.898 kr

Góð
kaup!

Skerið 4 hvítlaukrif í þunnar sneiðar og stingið í lærið.
Setjið restina af hráefnunum í blandarann og maukið.
Setjið lærið ásamt mauki í vatnsheldan plastpoka og látið
maukið þekja allt lærið. 
Látið lærið marínerast í ísskáp í 4-8 klst. Snúið af og til.
Þá er lærið tilbúið á grillið.

...sjá hvernig á að grilla lambalæri á samkaupurval.is

  8 hvítlauksrif

  1/2 bolli Dijon-sinnep (með fræjum) 

  1/2 bolli jómfrúar ólífuolía

  1/4 bolli hvítvín

  2 msk ferskt rósmarín

  2 msk ferskur sítrónusafi

Eigið frábæra helgi!

258 kr
pk   

Hvítlauksbrauð 2 stk 350g
frosin, frá Coop

frosin, frá Coop
Kartöflustrá 900g

399 kr
pk   

verð áður 339 kr

verð áður 499 kr

349 kr
pk   

Hindber 300g
frosin, frá Coop

verð áður 459 kr

Góð
kaup!
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Nokkuð algengt er yfir 
sumar  tímann að ein og ein 
skúta slæðist inn í hafnir á 
Snæfellsnesi, á þriðjudag voru 
fjórar skútur á sama tíma í 
höfninni í Ólafsvík og það 
gerist ekki á hverjum degi. 
Skúturnar og áhafnir þeirra 
voru frá ýmsum löndum, m.a. 
var ein skúta frá Noregi og 
önnur skartaði frönskum fána, 
meira er um það nú en áður að 
Íslendingar sigli kringum 
landið á skútu. 

Á myndinni sjást skúturnar 
liggja við bryggju en við 
löndunar bryggjuna er verið að 
ljúka löndun úr togbátnum 
Valbirni ÍS 307, Valbjörn hefur 
verið á rækjuveiðum í Kolluál 
og landað undanfarið í Ólafsvík, 
að þessu sinni var landað 
tæpum 18 tonnum af rækju úr 
togara num. Rækjunni er ekið á 
Ísa fjörð þar sem að hún fer í 
vinnslu hjá rækjuvinnslunni 
Kampa ehf. 
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        HÚSNÆÐI OG 
      REKSTUR TIL SÖLU

Ólafsbraut 19, Hobbitinn, Ólafsvík 

Til sölu er rekstur og húsnæði veitingaskálans 
Hobbitans að Ólafsbraut 19, Ólafsvík. Um er að ræða 
rekstur veitingaskálans ásamt 108,4 fm. húsnæði sem 
skiptist í afgreiðslu- og matsal, eldhús og salerni. Eldhús 
er vel búið tækjum. Húsnæðið var endurbyggt árið 2001 
og lítur vel út að innan.  Húsnæðið er staðsett 
miðsvæðis í Ólafsvík og býður upp á ýmsa möguleika. 

Verð 24.900.000,-

Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignina og aðrar eignir 
á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar: fasteignsnae.is

Á Fasteignasölu Snæfellsness eru öll störf unnin af 
löggiltum fasteignasala sem tryggir öryggi í viðskiptum.

Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is

 

Ólafsvík
Nýtt á sölu Skálholt 11. Húsið er 179 fm auk 
bílskúrs sem er 35,6 fm og húsið því alls 214,6 
fm. Húsið sem er byggt 1958 úr steypu er tvær 
hæðir og er efri hæðin 112,8 fm og skiptist í 
forstofu, hol, rúmgóða stofu, þrjú herbergi, 
baðherbergi og eldhús. Á forstofu eru �ísar og 
baðherbergið er �ísalagt í hólf og gólf. Eldhúsið 
er með �ísum á gól� og innréttingin er nýleg og 

falleg. Öll tækin eru af gerðinni AEG. Stofan og holið er með góðu parketi og á 
herbergjunum öllum er einnig parket á gól�. Á neðri hæðinni sem er 66,2 fm eru tvö 
herbergi með parketi á gólfum, rúmgóður gangur með �ísum, baðherbergi �isalagt 
og lítið eldhús, hæðin gæti því nýst sem lítil íbúð. Þá er á neðri hæðinni miðstöð og 
þvottahús. Steyptur stigi er á milli hæða. Bílskúrinn er smíðaður 1975 úr timbri og 
hefur alla tíð verið vel við haldið og að honum er góð aðkoma. Í honum er heitt og 
kalt vatn, hann er opnaður með �arstýringu. Lóðin er vel gróin og hirt og úr húsinu 
er gott útsýni. Þetta er mjög góð eign á góðum stað í Ólafsvík.   

Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Pizzutilboð alla daga

Skútur í Ólafsvík


