22. ágúst 2019

889. tbl - 19. árg.

Hlúð að æðarvarpi á Rifi
Æðarvarpið á Rifi lætur ekki
mikið yfir sér, en þar verptu þó
um 400 æðarkollur í sumar. Hefur
varpið í sumar gengið mjög vel
að sögn Smára Lúðvíkssonar sem
hefur byggt upp þennan fallega
hólma og sinnt æðarvarpinu
þar í mörg ár. Hólminn þar
sem æðarkollurnar verpa er
manngerður en hann er gerður
úr stóru grjóti og grófri möl,
sem dregið var og keyrt á ís út
á tjörnina. En þar sem hann er
byggður úr grjóti brotnar aldan
á klettunum þegar hvasst er
sérstaklega í suðaustanáttinni.
Aldan brotnar þá á stórgrýtinu og
gusast yfir hólmann og hreiðrin
blotna hafði Smári velt þessu lengi
fyrir sér og prófað ýmislegt. Hefur
hann meðal annars dregið staura
út í vatnið, í kringum hólmann
til að brjóta niður ölduganginn
yfir hólmann. Fannst honum
það ekki virka nógu vel svo nú á
dögunum lét hann keyra sand út

í hólmann til að útbúa smá strönd
sem ætti að brjóta ölduna og verja
þar með hreiðrin. Vonandi hefur
þettað tilætluð áhrif enda varpið
stórt og hólminn mikilvægur fyrir
fuglalífið á svæðinu.
þa

Snæfellsjökull
er þjóðlenda

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

Samkvæmt þjóðlendulögum
er þjóðlenda landsvæði utan
eignarlanda, þó að einstaklingar
eða lögaðilar kunni að eiga þar
takmörkuð réttindi.
Samkvæmt úrskurði Óbyggða
nefndar þann 15. ágúst er Snæ
fellsjökull og landsvæði sunnan
og austan við hann þjóðlendur.
Landsvæði sunnan og austan
Snæfellsjökuls voru jafnframt
úrskurðuð afréttur jarða í fyrrum

Breiðuvíkurhreppi og Eyrarbotn
var bæði úrskurðaður þjóðlenda
og í afréttareign fimm tiltekinna
jarða.
Í úrskurðum sínum hafnaði
Óbyggðanefnd kröfu ríkisins um
að tvö svæði væru þjóðlendur,
annars vegar landsvæðið milli
Hraunhafnardals, Mælifells og
Bjarnarfossdals og hins vegar
fjalllendið milli Elliða og Lága
fells, auk Baulárvalla.

Rokleikur í Keflavík

kirkjanokkar.is

Kvöldguðsþjónusta í Brimilsvallakirkju
sunnudaginn 25. ágúst kl. 20. Allir velkomnir.
Eftir guðsþjónustu verður stuttur fundur með
fermingarbörnum og forráðamönnum þeirra.
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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

Liðið okkar fór suður til
Keflavíkur á föstudaginn í leik,
sem var spilaður í miklum vindi
og við erfiðar aðstæður. Ekki
þar fyrir, veðrið bitnaði jafnt á
báðum liðum! Ferðin suður gekk
ekki áfallalaust fyrir sig, því að í
Borgarnesi var ekið á rútuna, svo
að hún varð óökufær og þurftu
strákarnir því að bíða í einn og
hálfan tíma eftir annarri, til að
komast á leiðarenda. Enginn
meiddist. Aftur að leiknum,
Okkar strákar voru heldur
ákveðnari aðilinn í fyrri hálfleik
og það var því súrt að fá á okkur
víti eftir um 20 mínútna leik, sem
þeir skoruðu úr. 1-0. Nokkrum
mínútum seinna var brotið á
Miha inni í teig og víti dæmt, sem
Harley skoraði úr, 1-1 staðan því
aftur jöfn og þannig var hún í
hálfleik. Sami barningurinn við
að spila boltanum, hélst í seinni

hálfleik, en kári (vindurinn) vildi
greinilega vera með í spilinu.
Á 71. mínútu náðu heimamenn
góðu skoti á markið, Franko náði
ekki að hafa hönd á boltanum og
staðan því orðin 2-0. Þrátt fyrir
nokkrar góðar tilraunir tókst
okkar mönnum ekki að jafna
leikinn og við þetta tap höfðum
við sætaskipti við Keflavík á
töflunni og dettum í sjöunda
sæti. Full neðarlega að mínu
mati miðað við gæðin í liðinu.
Á föstudaginn er heimaleikur
við Fjölni og nú er engin afsökun
til fyrir því að mæta ekki á
völlinn. Norska veðurstofan er
búin að lofa þurru veðri og yfir
10 stiga hita.
KOMA SVO,
fjölmennum og hvetjum
strákanna til sigurs í leiknum.
ÁFRAM VÍKINGUR!
óhs

Aflabrögð

Veðrið hefur ekki leikið við smá
bátasjómenn á svæðinu síðustu
daga og stærri bátarnir sem farinir
eru af stað mjög fáir.
Dagana 12. til 18. ágúst komu
alls 64 tonn á land í Snæfellsbæ
í 10 löndunum. Í Rifshöfn var
landað 55 tonnum í 3, 8 tonnum
í 6 löndunum í Ólafsvíkurhöfn og
1 tonni í 1 löndun á Arnarstapa.
2 handfærabátar lönduðu og
lönduðu þeir 1 tonni í 2 löndunum
á Rifi. Hjá makrílbátunum landaði
Brynja SH 1 tonni í 1, Júlli Páls SH
1 tonni í 1, Tryggvi Eðvarðs SH 1
tonni í 1 og Rán SH 1 tonni í 2 lönd

unum. Einn stór línubátur landaði
en Tjaldur SH landaði 54 tonnum
í 1 löndun. Hjá litlu línubátunum
landaði Guðrún GK 5 tonnum í 1
löndun.
Dagana 12. til 18. ágúst komu alls
279 tonn á land í Grundarfjarðar
höfn í 7 löndunum. Hjá botn
vörpubátunum landaði Helgi SH
75 tonnum í 2, Sigurborg SH 35
tonnum í 1, Hringur SH 34 tonnum
í 1 og Farsæll SH 33 tonnum í 1
löndun. Hjá stóru línubátunum
landaði Jóhanna Gísladóttir GK 46
tonnum í 1 og Kristín GK 55 tonn
þa
um í 1 löndun.		

Starfsmaður óskast í Áhaldahús Snæfellsbæjar
Snæfellsbær óskar eftir að ráða starfsmann í 100% starf í Áhaldahús Snæfellsbæjar.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Starfið er unnið undir stjórn verkstjóra Áhaldahúss og tæknideildar Snæfellsbæjar.
Reynsla af verklegum framkvæmdum, er æskileg. Starfið gerir kröfu um frumkvæði og drifkraft,
snyrtimennsku, skipulögð og fagleg vinnubrögð ásamt hæfni í mannlegum samskiptum.
Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst n.k.
Launakjör eru skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags Dala og Snæ.
Allar nánari upplýsingar veitir tæknideild í síma 433-6900 eða í netfanginu david@snb.is
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Sigla með ferðamenn á kajak
Kajakleigan Vestur Adventures
var stofnuð í Grundarfirði í
maí á síðast ári af hjónunum
Unu Rut Jónsdóttur og Garðari
Hafsteinssyni. Kajakleigan er
með aðsetur í Torfabótinni sem
stendur við Sæból í Grundarfirði.
Fyrsta árið hefur gengið vel og
viðtökurnar verið mjög góðar að
sögn Unu Rutar, og gaman að því
hversu margir heimamenn hafa
komið í ferðir til okkar í sumar.

Þau Una Rut og Garðar bjóða upp
á 3 mismunandi ferðir á hverjum
degi. Þrjár dagsferðir, ein kajak
veiðiferð og og ein kvöldferð sem
þau kalla miðnætursólarferð. Í
hverja ferð geta farið 11 manns
í einu en í veiðiferðirnar komast
6 í einu.
Hugmyndin að þessu unga
ferðaþjónustufyrirtæki fengu þau
þegar Garðar sá fram á að þurfa
að hætta til sjós vegna þrálátra

bakmeiðsla. Leitaði hugurinn þá
til Grundarfjarðar en áður bjuggu
þau í höfuðborginni en Una Rut
er þaðan en Garðar er uppalinn
í Grundarfirði. Fannst þeim vanta
fleiri valmöguleika til að bjóða
öllum þeim ferðamönnum uppá

sem sækja Grundarfjörð heim.
Skipta þau hjón með sér verkum
og er Garðar leiðsögumaður og
rær út með ferðamennina. Una
Rut sér svo um bókanir og vefsíðu
fyrirtækisinns vesturadventures.is  
þa

Tilboðsdagar í ágúst
GLÆSILEG TILBOÐ OG AFSLÆTTIR
Í GANGI TIL 1. SEPTEMBER
20% afsláttur af haust- og vetrarfatnaði
frá Viking og Didriksons.

25-60%

afsláttur af vörum á tilboðsborðinu
......og e.t.v. meira!!
Nýjum vörum bætt á borðið reglulega

Passaðu þrýstinginn – hann þarf nefnilega að vera nægur

25-40%
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Alvöru dælur sem vinna verkið á methraða.
Þú færð Nilfisk hjá útibúi Olís að Ólafsbraut 55 í Ólafsvík.

OPIÐ ALLA VIRKA DAGA KL. 8–18
OG LAUGARDAGA KL. 10 - 14

ÓLAFSVÍK

| Ólafsbraut 55 | Sími 436 1212 | www.rekstrarland.is

