
Dýpkunarskipið Dísa er byrjað 
að dýpka í Rifi.   Byrjað verður í 
innsiglingunni en dýpkað innan 
hafnar þegar veður hamlar 

dýpkun í innsiglingunni. Þröstur 
Albertsson tók þessa mynd af Dísu 
á mánudag.

976 tbl - 21. árg. 27. maí 2021

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Dregið hefur verið í 32 liða 
úrslit Mjólkurbikars karla, en 
drátturinn fór fram í beinni 
útsendingu á Stöð 2 Sport og 
Vísi þann 18. maí, allir leikirnir 
eiga að fara fram 22.-24. júní.

Víkingur komst áfram eftir 1-3 
sigur á Þrótti R þann 1. maí.

Andstæðingar Víkings í 32 
liða úrslitunum verða KFS frá 
Vestmannaeyjum, leikurinn fer 
fram 22. júní á Týsvelli.

Víkingum hefur annars ekki 
gengið sem best í Lengju-
deildinni, þeir sitja nú á botni 

deildar innar með 0 stig eftir að 
hafa tapað fyrir Kór drengjunum 
í þriðju umferð Lengju deildar-
innar, næsti leikur er gegn ÍBV 
á laugardag.

Dregið í 
Mjólkurbikarnum

Dísa dýpkar í Rifi

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður



Um helgina sem var að líða, 
Hvítasunnuhelgina, var haldin 
Vor hátíð á Snæfellsnesi á 
Langaholti. Undirtitill hátíðar-
innar var Tattoo blót á Langaholti 
en í grunninn var aðaláhersla 
hátíðarinnar húðflúr og götun. 
Dagskrá helgarinnar var þó 
fjölbreytt og fyrir alla aldurshópa, 
til að mynda var boðið upp á 
tónlistaratriði, sandkastalakeppni 
og Jón Gnarr mætti á staðinn og 
fór með Völuspá. 

Á bæði laugardag og sunnu-
dag var farin hópferð á mótor-
hjólum um Snæfellsnesið og á 
sunnudagskvöldið var hátíðinni 
slitið með blóti á ströndinni á 
Langaholti. 

Fjölnir Geir Bragason, einn 
af þeim sem hélt hátíðina 
hefur haldið samskonar hátíð 
í Færeyjum í um 10 ár þar sem 
listamenn af heimsvísu húðflúra 

gesti. Vegna heimsfaraldurs hefur 
þurft að aflýsa hátíðinni síðustu 
2 ár. Langaholt var því tilvalinn 
staður fyrir slíka hátíð á Ísland, 
hún var ekki jafn viðamikil í ár 
og vaninn hefur verið en með 
bættu ástandi verður eflaust 
möguleiki fyrir það á næstu 
árum. Aðspurður segir Fjölnir að 
stefnan sé að Tattoo blótið verði 
árlegur viðburður á Langaholti en 
næstu ár verði það þó haldið viku 
seinna en í ár. 

Það var einkennandi fyrir 
há tíðina í ár að allt helsta húð-
flúr listafólkið var kvennkyns. 
Hrafn hildur Guðjónsdóttir eða 
Habba Nero sá um að teikna 
merki hátíðarinnar í ár. Merkið 
var bindi rún, en þá er stöfum 
orðs skellt saman í einn staf 
til að magna áhrifin, og gafst 
gestum hátíðarinnar færi á 
að láta húðflúra hana á sig á 

hátíðinni. Helgin lukkaðist vel 
og bæði hátíðarhaldarar og gestir 
lukkulegir með hátíðina. 

Meðfylgjandi er mynd frá hátíð-
inni sem Fjölnir Geir tók. 

sj

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

Tattoo blót á Langaholti

Golfsumarið í Snæfellsbæ 
er nú formlega hafið en fyrsta 
golfmótið fór fram 15. maí. 
Það var hið árlega Kríumót 
Golfklúbbs Staðarsveitar sem 
leikið var á Garðavelli undir 
Jökli. Napurt var í veðri og 
vindurinn lét finna fyrir sér 
og það var ekkert sem útsýnið 
gat ekki bætt upp fyrir. Það var 

Gunnar Marel Einarsson frá 
Golfklúbbi Selfoss sem endaði 
í fyrsta sæti á mótinu. Nú fer 
að hlýna í veðri og golfmótin 
að raðast niður á helgarnar og 
því nóg tilhlökkunarefni fyrir 
golfara. 

Meðfylgjandi mynd er tekin 
á Garðavelli í september í fyrra.

sj

Golfsumarið hafið

Leiklistarnámskeið Önnu Kollu



Mánudaginn 10. maí síðast-
liðinn héldu nemendur 10. 
bekkjar í Grunnskóla Snæfells-
bæjar veglegt happadrætti. Var 
það haldið í fjáröflunarskyni fyrir 
útskriftar ferð sem árgangurinn 
fór svo í síðastliðna helgi. 450 
miðar voru í boði með álitlegum 

vinningum frá ýmsum fyrirtækjum 
á Snæfellsnesi og víðar og seldust 
þeir allir. Happadrættið skilaði 
útskriftarnemendunum 900.000 
kr fyrir ferðinni sem heppnaðist 
stórvel. 

Gist var á Hótel Örk í Hvera-
gerði í eina nótt og nóg var um að 

vera. Þau fóru til að mynda í river 
rafting, paintball, aparólu, keilu, 
bogfimi og axarkast. Mikil ánægja 
var með ferðina og þrátt fyrir 
Covid fengu þau tækifæri til að 
skoða fallega landið okkar og enda 
grunnskólaárin sín á skemmtilegu 
nótunum. Meðfylgjandi mynd er 

af hópnum í paintball í ferðinni.
Nemendur 10. bekkjar og 

foreldrar þeirra vilja skila þakklæti 
til allra þeirra sem aðstoðuðu 
þau við að gera þessa ferð að 
veruleika, bæði með því að styrkja 
með vinningum og með því að 
kaupa miða.    sj

Vel heppnuð útskriftarferð

verður haldinn föstudaginn 4. júní kl. 18.00 
að Ólafsbraut 19 í Ólafsvík.

Venjuleg aðalfundarstörf.

Þeir sem óska eftir fari á fundinn hafi samband við skrifstofu félagsins 

í síma 588 9191 eða netfang verks@verks.is. 



Undanfarið hefur verið nóg 
að gera hjá elstu börnunum í  
leikskóla Snæfellsbæjar (Krílakot 
og Kríuból). Dagana 10. og 11. 
maí var vorskóli í grunnskóla 
Snæfellsbæjar. Börnin tóku þá 
þátt í venjulegum skóladegi 
en vorskólinn er hluti af 
undirbúningi barnanna fyrir 
komandi haust þegar þau færast 
á milli skólastiga og hefja nám 
í 1.bekk. 

Þann 20. maí héldum við af stað 
í útskriftarferð í blíðskapar veðri. 
Í ferðinni var ýmislegt brallað en 
við byrjuðum daginn í Skarðsvík 
og var mikið líf og fjör, umhverfið 
skoðað og leikið í fjörunni. Áður 
en haldið var á næsta áfangastað 
gæddum við okkur á ávöxtum 
og nutum okkar í sólinni. Sæl og 
glöð börn hoppuðu upp í rútu 
og biðu spennt eftir að sjá hvert 
óvissan leiddi þau. 

Næst var stoppað á Malarrifi 
þar tóku tveir landverðir 
þjóðgarðsins á móti okkur 
og buðu okkur i heimsókn í 
Gestastofu þjóðgarðsins. Að 
heimsókninni lokinni nutum 
við okkar í leik og gleði í fallegri 
náttúrunni. Frá Malarrifi var 
ferðinni heitið í reiðhöllina 
í Ólafsvík og þar tóku þær 
Eygló Kristjánsdóttir, Guðbjörg 
Þuríður Ágústsdóttir og Selma 
Pétursdóttir á móti okkur. Þær 
buðu börnunum að prufa að fara 
hestbak og klappa hestunum. 
Flest börnin þáðu boðið og 
voru teymd nokkra hringi og 
einkenndist andrúmsloftið 
af mikilli spennu og gleði. Í 

lok ferðar var ferðinni heitið í 
pizzuveislu á veitingastaðnum 
Sker. Færum við öllum þeim 
sem tóku á móti okkur og áttu 
þátt í að gera ferðina frábæra 
og eftirminnanlega okkar bestu 
þakkir fyrir.

Með sumarkveðju 
Fríða, Linda, Þórey og Þórunn

Vorskóli og útskriftarferð 
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Auglýsing 
um breytingu deiliskipulags 
Brekkunnar í Ólafsvík, Snæfellsbæ 

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti 11. maí 2021 að auglýsa 
tillögu að breyttu skipulagi fyrir Brekkuna í Ólafsvík skv. 1. mg. 43. 
gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Í tillögunni er lagt til að lóðum neðan gróðurbeltis verði fækkað úr 
19 í 11 lóðir, botnlangagötum er fækkað og milli þeirra er gert ráð 
fyrir gróðurbelti til að taka upp hæðarmun. Vegna fækkunar lóða er 
byggingarreitum hliðrað og viðbyggingarreitum er breytt og neðri 
botnlangagatan er löguð að framkvæmd götu. Á lóðum nr. 9 – 11 
við Miðbrekku er uppdráttur óbreyttur, en þar verði heimilt að reisa 
parhús eða slá lóðum saman og reisa einbýlishús. Megin 
breytingin er að á neðri hluta svæðisins verður heimilt að hafa hús 
breytileg, á fáeinum lóðum er hugsanlegt að hafa einnar hæðar 
hús, en almennt verði þau stölluð eða kjallari og efri hæð, þannig 
að þau verði felld að landhalla.

Tillagan verður aðgengileg á heimasíðu Snæfellsbæjar, 
www.snb.is, og mun sömuleiðis liggja frammi í Ráðhúsi Snæfells-
bæjar, Klettsbúð 4 á opnunartíma frá 27. maí 2021 til 8. júlí 2021.

Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur 
á að gera athugasemdir við tillöguna. Frestur til þess að skila inn 
athugasemdum er til 8. júlí 2021. Skila skal athugasemdum skrif- 
lega til Tæknideildar Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Hellissandi 
eða á netfangið: byggingarfulltrui@snb.is

Tæknideild Snæfellsbæjar

Kjördæmisráð Sjálf stæðis-
flokksins í Norðvesturkjördæmi 
ákvað á fundi sínum laugar-
daginn 20. mars að við hafa próf-
kjör við uppröðun á fram boðs-
lista flokksins í kjördæminu. Alls 
bárust 9 framboð, 4 konur og 5 
karlar. Kosið er um 4 sæti efstu 
sætin í prófkjörinu.

Eftirfarandi frambjóðendur 
taka þátt í prófkjöri Sjálf stæðis-
flokksins í Norðvesturkjördæmi 

sem fram fer 16. og 19. júní 
2021. 
Bergþóra Ingþórsdóttir
Bjarni Pétur Marel Jónasson. 
Guðrún Sigríður Ágústdóttir
Haraldur Benediktsson
Magnús Magnússon
Sigríður Elín Sigurðardóttir
Teitur Björn Einarsson
Þórdís Kolbrún Reykfj. Gylfad.
Örvar Már Marteinsson

Prófkjör 
Sjálfstæðisflokksins í 
Norðvesturkjördæmi



Í Útgerðinni hanga alla 
jafnan listasýningar á veggjum 
verslunarinnar. Listaverkin eru 
oftar en ekki eftir heimamenn 
og er þetta frábær vettvangur 
fyrir listafólk til að sýna verk sín 
gestum og gangandi og jafnvel 
koma einhverju í sölu. Í þetta 
sinn er það Harpa Finnsdóttir 
sem heldur málverkasýningu í 
Útgerðinni. Harpa hefur verið að 
mála í nokkur ár en segir að hún 
hafi ekki fundið sig almennilega 
í listinni fyrr en núna nýlega. 
Aðferðin sem hún fann sig að 
lokum í kallast fljótandi aðferð 
en þá eru notuð tæki og tól á 
við hárblásara, loftpressur og 
pensla svo eitthvað sé nefnt til 
að skapa falleg listaverk. Það sem 
er magnað við þetta listform er 
að engin mynd kemur út eins og 
hvert verk því einstakt. Opnun 
sýningar Hörpu var laugardaginn 

síðastliðinn, 22. maí og munu 
verk hennar hanga í Útgerðinni 
fyrir gesti og gangandi að skoða 
og kaupa. 

sj

Harpa sýnir í Útgerðinni

Í Grunnskóla Snæfellsbæjar er 
boðið upp á val í pólsku í 8.-10. 
bekk einnig fá þeir nemendur 
sem eru með pólsku að 
móðurmáli og velja að taka ekki 
dönsku kennslu og fá kennslu  í 
pólsku. Það er Agnieszka Imgront 
sem sér um kennsluna. Pólska 

sendiráðið færði nemendum 
skólans bókagjöf á dögunum 
fyrir þátttöku í vali þetta skólaár. 
Á myndinni eru nemendurnir 
með bækurnar sínar ásamt 
kennari sínum Agnieszku og 
Hilmari Má Arasyni skólastjóra.

þa

Fengu gjöf frá 
sendiráði



Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 

Unglingadeildinni Drekanum 
í Snæfellsbæ bárust góðar gjafir 
á dögunum þegar félagar úr 
Lionsklúbbi Ólafsvíkur færði 
þeim þrjá þurrgalla að gjöf. Munu 
gallar þessir koma að góðum 
notum í störfum deildarinnar. 
Til dæmis munu þeir nýtast vel 
þegar krakkarnir eru að æfa sig 
og einnig þegar farið er með 
krakkana út á bátum sveitarinnar 
og þegar verið er að leika sér í 
vötnum. 

Þess má geta að sveitin keypt 
svo þrjá galla í viðbót og eru því 
til sex gallar fyrir krakkana.

þa

Laugardaginn 8. maí var 
fjórða og síðasta mótið í 
Sæfellingsmótaröðinni haldið 
í reiðhöllinni í Ólafsvík. Fyrri 
mót í röðinni voru haldin í 
Söðulsholti, Stykkishólmi og 
Grundarfirði. Góð þátttaka 
hefur verið í mótunum í vetur 
þrátt fyrir samkomutakmarkanir. 
Í mótaröðinni taka keppendur 
með sér stig úr hverju móti og 
fer stigafjöldi eftir því í hvaða sæti 
keppandi lendir í. Samanlagður 
stigafjöldi úr öllum mótum ræður 
svo niðurstöðinni í mótaröðinni. 

Keppt var í fjórum flokkum, í 
flokki 10 til 13 ára var Haukur Orri 
Bergmann Heiðarsson í fyrsta 
sæti. Í flokki 14 til 17 ára var Harpa 
Dögg Bergmann Heiðarsdóttir í 
fyrsta sæti. Í flokki minna vana 
var Veronica Osterhammer í 
fyrsta sæti og í flokki meira 
vana Gunnar Tryggvason. 
Einnig var pollaflokkur þar sem 
upprennandi hestamenn tóku sín 
fyrstu spor í keppni. Heppnaðist 
mótaröðin í vetur mjög vel enda 
mikil gróska í hestamennsku á 
svæðinu og fer vaxandi.

þa

Lions gefur Drekanum þurrgalla

Sjúkraliði í heimahjúkrun

Okkur vantar sjúkraliða í 40% stöðu til að sinna 
heimahjúkrun í Snæfellsbæ. 

Staðan er laus nú þegar. Um fasta stöðu er að ræða.

Umsækjandi skal hafa sjúkraliðaley�. Lögð er áhersla  
á frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæ�leika í 
samkiptum og samvinnu. Góða íslenskukunnáttu.

Í star�nu felst ábyrgð á öllu almennum verkefnum 
sjúkraliða í ummönnun skjólstæðinga samkvæmt lögum 
og reglugerðum. 

Einnig er unnið eftir markmiðum stofnunarinnar.

Laun samkvæmt Sjúkraliðafélagi Íslands.

Nánari upplýsingar gefur:
Fanný Berit Sveinbjörnsdóttir, 
netfang: berit.sveinbjornsdottir@hve.is, 
vinnusími: 432-1360

Gróska í hestamennsku



Kæru íbúar Snæfellsness.

 Ég býð mig fram í 2. sætið á 
framboðslista Sjálfstæðisflokksins 
í NV kjördæmi í prófkjörinu sem 
verður haldið dagana 16. og 
19. júní næstkomandi. Ég hef 
unnið við sjómennsku frá barns-
aldri en menntaði mig með fram 
sjómennskunni í stjórn mála fræði 
og útskrifaðist sem stjórn mála-
fræðingur 2010. Eins og margir 
vita hef ég verið þátttakandi í 
félagsstörfum og stjórnmálum í 
meira en tuttugu ár og vil leggja 
mitt á vogarskálarnar í baráttu 

fyrir kjördæmið. 
Kjördæmið er stórt og mörg og 

misjöfn málefni brenna á fólki, 
en þó er það sameiginlegt með 
kjördæminu öllu að þar fer fram 
mikil framleiðsla af ýmsu tagi. 
Stærri og smærri fyrirtæki, oftast 
fjölskyldufyrirtæki, sem vinna 
að framleiðslu og þjónustu og 
skapa störf. Grundvöll þessara 
fyrir tækja verður að verja og 
hlúa að. Þar má nefna bættar 
sam göngur, skattalegt umhverfi 
eins og tryggingargjald, ofvöxtur 
eftirlits iðnaðarins og svo mætti 
áfram telja í mikið lengra máli. En 
það mikilvægasta er fólkið sjálft 
hér heima í héraði. Fólkið sem 
vinnur störfin og skapar verð-
mætin.

Læknisþjónusta og 
málefni dvalarheimila

Eins og gefur að skilja eru 
sjávarútvegsmálin mér hug leikin, 
en fái ég til þess stuðning ykkar 
í prófkjörinu mun ég beita mér 
fyrir því að málefni heil brigðis-
þjón ustunnar hér í kjördæminu 
og mál efni dvalar heimilanna 
verði baráttu mál lista Sjálf stæðis-

flokksins í NV kjördæmi. Dvalar-
heimilin eru rekin með mikilli 
prýði og stjórnendur og starfs-
fólk eiga heiður skilinn fyrir það. 
Hins vegar skortir á að fram lög úr 
ríkissjóði standi undir kostnaðar-
hækkunum sem orðið hafa 
síðustu ár. Sem dæmi má nefna 
mikinn kostnað við  styttingu 
vinnu vikunnar sem samið var um, 
en sveitar félög og aðrir rekstrar-
aðilar eru skildir eftir til að bera 
kostnaðinn. Úr þessu verður að 
bæta.

Hér verður einnig að finna 
betri lausnir í læknisþjónustu. 
Nú verandi ástand getur ekki verið 
gott fyrir neinn, hvorki þann sem  

greiðir fyrir þjónustuna né þann 
sem þiggur hana. Fólkið hér á 
betra skilið en að skipt sé um lækni 
á einnar eða tveggja vikna fresti 
auk þess sem slíkt verktakakerfi er 
óheyrilega dýrt fyrir hið opinbera. 
Þetta hefur viðgengist allt of lengi 
og úr þessu verður að bæta.

Ríkisvaldið vasast í allt of mörgu 
sem það þarf ekki að vasast í. Það 
er tímabært að það fari að sinna 
því betur sem það á að gera!

Ég bið þig lesandi góður um 
að veita mér traust og stuðning í 
prófkjörinu 16. og 19. júní.

Örvar Marteinsson

Örvar Marteinsson á Alþingi!
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Auglýsing 
um nýtt deiliskipulag 
Hraunbala í landi Miðhúsa, Snæfellsbæ 

Á svæðinu hefur verið byggt eftir deiliskipulagi sem var auglýst árið 
2001 en ekki var gengið frá gildistöku þess. Bæjarstjórn Snæfells-
bæjar samþykkti á ný, þann 30. janúar 2020 að auglýsa tillögu að 
nýju skipulagi fyrir Hraunbala í landi Miðhúsa skv. 1. mg. 41. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. Svæðið er á náttúruminjaskrá nr. 223, 
utanvert Snæfellsnes.

Í tillögunni er lagt til að aðkoma verði um veg nr. 5728-01H að 
Miðhúsum og gerðir verði akfærir stígar að húsum. Á hverri lóð 
verði tvö bílastæði, engar girðingar verði reistar á svæðinu og 
ekkert óþarfa rask verði á hrauni.  Lögð er áhersla á vandaða 
hönnun, góðan frágang og að byggð falli vel að landi. 

Tillagan verður aðgengileg á heimasíðu Snæfellsbæjar, 
www.snb.is, og mun sömuleiðis liggja frammi í Ráðhúsi Snæfells-
bæjar, Klettsbúð 4 á opnunartíma frá 27. maí 2021 til 8. júlí 2021.

Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur 
á að gera athugasemdir við tillöguna. Frestur til þess að skila inn 
athugasemdum er til 8. júlí 2021. Skila skal athugasemdum skrif- 
lega til Tæknideildar Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Hellissandi 
eða á netfangið: byggingarfulltrui@snb.is

Tæknideild Snæfellsbæjar

Nóg er að gera í höfnum 
Snæfellsbæjar þessa dagana 
enda strandveiðar komnar á 
fullt og flestir bátar enn að róa 
og margir aðkomubátar bæði á 
strandveiði og öðrum veiðum. 
Dagana 17. til 23. maí komu á 
land í höfnum Snæfellsbæjar 
alls: 1027 tonn í 245 löndunum. 
Þar af komu á land í Rifshöfn 670 
tonn í 99 löndunum í Ólafsvík 
alls 303 tonn í 85 löndunum og á 
Arnarstapa 64 tonn í 61 löndun. 
Hjá dragnótabátunum landaði 
Steinunn SH 83 tonnum í 3, 
Ólafur Bjarnason SH 42 tonnum 
í 3 og Egill SH 29 tonnum í 2 
löndunum í Ólafsvík og lönduðu 
þessir þrír flestum tonnum í 
Ólafsvík þessa daga. Í Rifshöfn 
voru þrír efstu Magnús SH 
80 tonnum í 4, Bárður SH 59 
tonnum í 4 og Matthías SH 55 
tonnum í 4 löndunum. Stóru 
línubátarnir lönduðu Rifsnes 
SH 111 tonnum í 2, Tjaldur SH 
57 tonnum í 1 og Örvar SH 70 
tonnum í 1 löndun. Hjá litlu 
línubátunum lönduðu þessir 
þrír mesta aflanum þessa daga 
í Ólafsvík Hulda GK 17 tonnum 
í 1, Kristinn HU 17 tonnum í 3 
og Gísli Súrsson GK og Hafdís 
SK 11 tonnum í 1 löndun hvor. 
Í Rifshöfn landaði Gullhólmi SH 
20 tonnum í 2, Bíldsey SH 20 
tonnum í 3 og Stakkhamar SH 
19 tonnum í 4 löndunum. Einn 
bátur er enn að grásleppuveiðum 
Hjördís HU og landaði hann 1 
tonni í 2 löndunum. Bárður SH 
er eini báturinn sem er á netum 
og landaði hann 23 tonnum í 4 

löndunum. Flestir bátar í höfnum 
Snæfellsbæjar eru á handfærum 
enda er sumarið aðaltími 
handfæranna og strandveiða. 
Í Ólafsvík landaði 31 bátur 
45 tonnum í 60 löndunum, í 
Rifshöfn lönduðu 26 bátar 42 
tonnum í 58 löndunum og á 
Arnarstapa lönduðu 22 bátar 
27 tonnum í 55 löndunum. 
Veðrið skiptir alltaf miklu máli 
þegar kemur að fiskveiðum 
og sérstaklega á sumrin þegar 
fjöldinn allur af handfærabátum 
er að veiðum. Þegar þetta er 
skrifað þriðjudaginn 25. maí var 
leiðinda sjóveður og því líklega 
færri bátar á sjó en venjulega 
þessir tveir voru þó komnir í 
land og farnir að landa þegar 
ljósmyndari kíkti á höfnina 
í leit að myndefni og verður 
spennandi að vita hvernig 
fiskeríið verður þessa viku.

Botnvörpubátarnir í Grundar-
firði lönduðu einu sinni hver 
dagana 17. til 23. maí og landaði 
Sigurborg SH 86 tonnum, 
Farsæll SH 70 tonnum,  Hringur 
SH 69 tonnum og Runólfur SH 
62 tonnum í 1 löndun. Einn 
grásleppubátur landaði þessa 
daga í Grundarfjarðarhöfn 
Björt SH og landaði hún 3 
tonnum í 2 löndunum. Tveir 
rækjubátar lönduðu Vestri BA 
23 tonnum og Berglín GK 20 
tonnum báðir í einni löndun. 
15 handfærabátar lönduðu 25 
tonnum í 32 löndunum þessa 
daga í Grundarfirði og komu alls 
359 tonn á land í 40 löndunum. 

þa

Aflafréttir



Á upppstigningardag lögðu 
rúmlega 20 börn úr sunddeild 
Ungmennafélagsins Víkings/
Reynis upp í ferðalag. Tilgangur-
inn var að taka þátt í Vinasund móti 
Ung mennasambands Borgar-
fjarðar á Kleppjárnsreykjum. 
Bryn dís Kristjánsdóttir sund-
þjálfari ásamt foreldrum fóru 
með krökkunum. Keppt var í 
fjórum greinum; bringusundi, 
bak sundi, flugsundi og skrið-
sundi. Krakkarnir sem eru á 
aldrinum 6 til 16 ára stóðu sig 
mjög vel og komu heim með 3 
gullverðlaun, 7 silfurverðlaun og 
7 bronsverðlaun. 

Veðrið var gott en kalt og nutu 
krakkarnir sín enda mikilvægt 
að fá að keppa við aðra til að sjá 
hversu mikið maður hefur bætt 
sig. 

Gróska hefur verið í sundinu í 
Víking/Reyni í vetur þrátt fyrir þær 
takmarkanir sem í gangi hafa verið 
og verður gaman að fylgjast með 
þessum framtíðar sundköppum.

þa

Vinasundmót í Borgarfirði

Launafólk athugið

ORLOFSUPPBÓT  2021
            

Félagsmenn Verkalýðsfélags Snæfellinga eiga rétt á orlofsuppbót samkvæmt kjarasamningum. 
Orlofsuppbót miðað við fullt starf er:

Almennur vinnumarkaður
Orlofsuppbót er 52.000 kr. miðað við fullt starf og greiðist 1. júní.
 
Ríki
Orlofsuppbót er 52.000 kr. miðað við fullt starf og greiðist 1. júní.
 
Sveitarfélög
Persónuuppbót er 51.700 kr. miðað við fullt starf og greiðist 1. maí. 


