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Lionsklúbburinn Rán styrkir íbúðakjarnann
Á síðasta fundi vetrarins hjá
Lionsklúbbnum Rán, þann 11.
maí síðastliðinn gerðu félagskonur sér ferð í þjónustuíbúðarkjarna Félags- og skólaþjónustu
Snæfellinga að Ólafsbraut 62-64
og afhentu íbúum og starfsfólki
þar gjafir. Gaf klúbburinn íbúðakjarnanum peningagjöf að verðmæti 250.000 krónum sem Marek Imgront tók á móti fyrir hönd
Jóns Hauks Hilmarssonar. Þar að
auki fengu íbúar kjarnans gjafapoka frá klúbbnum sem innihélt
allskyns góðgæti. Það hefur verið ánægjulegt að sjá hve boðin
og búin félagasamtök og einstaklingar hafa verið við að rétta fram
hjálparhönd og aðstoða íbúðakjarnann við að ná tilsettu markmiði, en Íbúðakjarninn stefnir á
að kaupa sérbúna bifreið fyrir níu
til tíu farþegar sem notuð verður
í daglegar ferðir íbúanna.
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Sauðburður

Nú stendur sauðburður sem
hæst víðast hvar og er hann hinn
mesti vorboði fyrir marga. Þetta
er mikill annatími hjá bændum
en venjan er að hann standi frá
lok apríl og fram eftir maí. Fjölskyldur standa vaktina saman,
nótt sem dag, reiðubúin ef þörf
er á fæðingaraðstoð, margir hafa

tekið tæknina í sínar hendur og
eru með myndavélar í fjárhúsunum og er þá hægt að fylgjast
með yfir kaffibolla í eldhúsinu.
Meðfylgjandi mynd er af kind
í eigu Kristins Jónassonar bæjarstjóra en hún bar tveimur hrútum nú í byrjun maí.
sj

D-listar við völd á utanverðu Snæfellsnesi
Sveitarstjórnarkosningar fóru
fram laugardaginn 14. maí og
meðal þess sem helst þótti fréttnæmt var hve mikið kosningaþátttaka dróst saman víðast hvar,
á landsvísu var kjörsókn aðeins
63% en til samanburðar var þátttaka 68% árið 2018. Lægst var
kjörsóknin í Reykjanesbæ þar sem
aðeins 47,1% kjósenda mætti á
kjörstað
Í Snæfellsbæ var kjörsókn
73,3% og þegar talið hafði verið
upp úr kjörkössunum kom í ljós
að D-listinn var með meirihluta
atkvæða eða 52,8% og fékk því
fjóra bæjarfulltrúa, J-listinn hlaut
47,2% atkvæða og þrjá bæjarfull-

trúa. Kjörnir fulltrúar í bæjarstjórn Snæfellsbæjar eru því:
Björn Haraldur Hilmarsson
Michael Gluszuk
Júníana Björg Óttarsdóttir
Margrét Sif Sævarsdóttir
Auður Kjartansdóttir
Fríða Sveinsdóttir
Jón Bjarki Jónatansson

Loftur Árni Björgvinsson
Sigurður Gísli Guðjónsson
Meðfylgjandi myndir eru af nýjum meirihlutum í Snæfellsbæ og
Grundarfirði eftir að úrslit voru
kunn.

Í Grundarfirði var kosningaþátttaka heldur meiri en í Snæfellsbæ eða 75,6%, úrslitin voru
ekki ósvipuð úrslitunum í Snæfellsbæ því að í Grundarfirði
hlaut D-listinn 52% atkvæða og
fjóra bæjarfulltrúa og L-listinn
fékk 48% atkvæða og þrjá bæj-

Getraunir 1x2
Það var ekki mikill áhugi fyrir okkar kosningakaffi á laugardaginn var. Hugur fólks hefur
greinilega verið hjá öðrum hópum. Uppskera tippara var mjög
rýr í þetta sinn, en engum auðnaðist að giska á fleiri en 9 rétt
úrslit, enda vandræðalegur seðill að sögn spekinganna, hvað
sem það þýðir. Næsti laugardagur er sá síðasti hjá okkur á
þessu vori í getraununum og
því síðasta tækifærið að sinni
til að freista gæfunnar og láta
reyna á getspekina. Þá má geta
þess að erfiður leikur verður hér
heima fyrir Víkingi gegn Njarð-

arfulltrúa. Kjörnir fulltrúar í bæjarstjórn Grundarfjarðar eru því:
Jósef Ólafur Kjartansson
Garðar Svansson
Sigurhanna Ágústa Einarsdóttir
Signý Gunnarsdóttir
Bjarni Sigurbjörnsson

vík, sem hefst kl. 14.00 samkvæmt mótaskrá og skorum við
á bæjarbúa að styðja við strákanna með því að mæta á völlinn.
Við verðum í Átthagastofunni á
laugardaginn á milli kl. 11.00
og 12.00. Það verður að sjálfsögðu kaffi á könnunni og jafnvel eitthvað með því svona af tilefni lokadagsins. Að lokum viljum við þakka þeim fjölmörgu,
sem hafa lagt okkur lið í vetur
og vonumst til að sjá sem flesta
aftur í haust.

Áfram Víkingur

Útgáfa Jökuls
í næstu viku
Næsta blað Jökuls kemur út

miðvikudaginn 25. maí

Efni og auglýsingum þarf því að skila
fyrir kl. 16 mánudaginn 23. maí

Upplag: 500
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og liggur
frammi í Snæfellsbæ og Grundarfirði,

Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík
355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

Blaðið kemur út vikulega.

436 1617

VIÐ ÞÖKKUM STUÐNINGINN
OG TRAUSTIÐ

Snæfellsbær, okkar allra

Eldur kom upp í Rán SH
Mikil mildi þykir að ekki fór
verr þegar eldur kom upp í Rán
SH á síðasta sunnudag og fékk
Slökkvilið Snæfellsbæjar útkall
á fimmta tímanum á sunnudeginum. Eigandi Ránar SH var
nýhættur á grásleppu og ætlaði
að fara í nokkra línuróðra áður
en báturinn færi í slipp. Eins og
áður segir þykir mikil mildi að
ekki fór verr en sonur Magnúsar,
Emanúel, var með Sómabát sem
hann hafði nýkeypt. Þegar hann
fór um borð í sinn bát kom hann

við í stýrishúsi Ránarinnar og var
allt í lagi. Þegar hann hafði svo
lokið sínu erindi heyrði hann í
eldvarnartæki Ránarinnar og var
þá allt orðið fullt af reyk. Tók hann
því slökkvitæki og beindi því inn
í stýrishúsið. Að sögn Magnúsar
mátti ekki miklu muna að báðir
bátarnir yrðu alelda en hann taldi
sennilegt að kviknað hafi í AIS
tæki bátsins en skemmdir urðu
töluverðar á tækjum bátsins.
þa

Að afloknum kosningum

Við bjóðum upp á
alhliða bílaviðgerðir,
dekkjaskipti og smurþjónustu.
Tímapantanir í síma 436-1111

Styrkveiting fyrir
framkvæmdum við
Bjarnarfoss
Á dögunum hlaut Snæfellsbær úthlutun úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða til áframhaldandi uppbyggingar við
Bjarnarfoss og hljóðar styrkurinn upp á 3.68 milljónir króna.
Snæfellsbær hefur áður hlotið
úthlutun úr sjóðnum til hönnunar á svæðinu og framkvæmda
við fossinn og fékk verkefnið
Umhverfisverðlaun Ferðamálastofu árið 2018 fyrir vel heppnaðar framkvæmdir. Styrkurinn sem
verkefnið fékk nú á dögunum er
veittur til að bæta vegvísun, upplýsingagjöf og öryggi á áningarstaðnum sem verður sívinsælli
meðal ferðamanna. Uppbygging
heldur því áfram, aðgengi verður bætt og viðkvæm náttúr-

an vernduð. Á vef Snæfellsbæjar kemur fram að slík verkefni
fái alla jafna ekki áframhaldandi
styrkveitingu nema öll skilyrði
fyrri styrkveitinga hafi verið
uppfyllt og framkvæmdum lokið
með fullnægjandi hætti. Það er
því ánægjulegt að verkefnið hljóti
áframhaldandi styrk og staðfestir
að uppbyggingin við Bjarnarfoss
hefur gengið vel og skilað tilætluðum árangri.
Á meðfylgjandi mynd má
sjá hvernig styrkirnir úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða
skiptust milli landshluta en
athygli vekur hve lágt hlutfall fer
til Vesturlands.
sj

Ágætu íbúar Snæfellsbæjar.
Ég vil fyrir hönd okkar nýkjörinna bæjarfulltrúa og alls þess
fólks sem skipaði D- listann þakka
traustið og stuðninginn við okkur
í kosningunum á laugardaginn.
Við fundum að það var góður stuðningur við þau málefni
sem við lögðum áherslu á í
aðdraganda kosninganna og níðurstöðurnar voru afgerandi. Við

erum öll auðmjúk og þakklát fyrir
þennan stuðning og er hann okkur hvatning til að gera enn betur
næstu fjögur árin.
Ykkur íbúar, sem komu að gerð
stefnuskrárinnar vil ég þakka sérstaklega fyrir góða málefnavinnu.
Það var ánægjulegt að sjá hversu
margir komu að þessari vinnu og
úr varð glæsileg stefnuskrá.
Einnig þakka ég þeim fjölmörgu sem lögðu hönd á plóg í
undirbúningi kosninganna fyrir
þeirra miklu vinnu.
Á nýju kjörtímabili bíða mörg
og fjölbreytt verkefni okkar til
að takast á við og vinna brautargengi í góðri samvinnu, meiriog minnihluta í bæjarstjórn. Mikilvægast er okkur þó að vinna
áfram í góðri sátt við íbúa Snæfellsbæjar.

Snæfellsbær
okkar allra

Björn Haraldur Hilmarsson

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

Auglýsingaverð
í Jökli
Heilsíða

34.440 +vsk

Hálfsíða.

24.570 +vsk

1/4 úr síðu

14.595 +vsk

1/8 úr síðu

11.340 +vsk

1/16 úr síðu

8.505 +vsk

Okkur vantar aðstoð!
Bæjarblaðið Jökull óskar eftir áhugasömu fólki til að skrifa fréttir
og/eða taka myndir fyrir blaðið.
Áhugasamir hafi samband við Jóhannes Ólafsson
í síma 893 5443 eða netfang steinprent@simnet.is

Soroptimistar lesa á Jaðri
Í vetur hafa heimilismenn á
Dvalar- og hjúkrunarheimilinu
Jaðri fengið að njóta góðs af verkefni á vegum Soroptimista á Snæfellsnesi. Einu sinni í viku hefur fulltrúi á vegum Soroptimista
mætt á Jaðar og lesið fyrir hóp
kvenna. Verkefnið byrjaði fyrir nokkrum árum þegar Lovísa
Olga Sævarsdóttir las fyrir heimilisfólkið á Jaðri fyrir hönd Soroptimista en svo féll það niður. Nú
hefur verkefnið verið tekið upp að
nýju og skiptast meðlimir klúbbsins á að lesa fyrir hópinn. Hópur
kvenna hlustar á lesturinn og að
loknum lestri taka þær gott spjall
saman. Í upphafi lásu Soroptimistar upp hinar ýmsu frásagnir og
sögur en í vetur byrjuðu þær að
lesa Dalalíf og eru að vinna sig
í gegnum bækurnar fimm í seríunni. Nú þegar eru þær búnar
með fyrstu tvær bækurnar og eftir sumarfrí stefna þær á að halda
áfram með bindið. Síðasti upplesturinn fyrir frí var þann 9. maí
og mun lesturinn hefjast aftur í
september. Aðspurð segir Ragnheiður Víglundsdóttir, meðlim-

ur Soroptimista á Snæfellsnesi
að verkefnið sé bæði gefandi og
skemmtilegt og að konurnar sem
hlusta hafi virkilega gaman af. Á

meðfylgjandi mynd er Ragnheiður Víglundsdóttir að lesa upp úr
Dalalíf II, Alvara og sorgir á síðasta upplestri vetrarins fyrir þær

Ebbu Jóhannesdóttur, Sigrúnu
Ólafsdóttur, Aldísi Stefánsdóttur
og Jóhönnu Davíðsdóttur.
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Viðhaldssumar hjá Snæfellsbæ
Sumarið er komið og má sjá og
heyra í framkvæmdum víða. Við
gerð fjárhagsáætlunar Snæfellsbæjar 2022 síðasta haust var bæjarstjórn Snæfellsbæjar sammála
um að á árinu yrði fjármunum
veitt í viðhaldsverkefni frekar en
í nýframkvæmdir. Áætlaðar eru 75
milljónir í viðhald á fasteignum
Snæfellsbæjar sem forstöðumenn
stofnanna hafa lagt fram að þurfi
að fara í. Leikskólastjórinn lagði
fram til bæjarstjórnar áætlanir um
endurbætur og var sú áætlun samþykkt að fullu, því fara 12 milljónir í gluggaskipti á leikskólanum
og nýja gólfdúka, bæði á leikskólann og í grunnskólann. Jafnframt
var samþykkt að leggja 30 milljónir í nýtt þak á húsnæði grunnskólans á Hellissandi og aðrar 25
milljónir í að skipta um glugga á
húsnæðinu.
Húsnæðið á Jaðri er tiltölulega
nýtt svo ekki hefur þurft mikið
viðhald þar undanfarin ár en 3
milljónir verða settar í nýja dúka
auk þess sem gert er ráð fyrir 5
milljónum í að stækka anddyrið á dvalar- og hjúkrunarheimilinu með mótframlagi frá Framkvæmdasjóði aldraðra. Til viðbótar við viðhald á stofnunum
sveitarfélagsins er áætlað að fara
í fyrsta áfanga framkvæmda við
Höskuldsá á Hellissandi. Búið er
að hanna svæðið frá íþróttahúsinu að Útnesvegi og skipta verkinu upp í sjö svæði sem verða tekin í nokkrum áföngum. Í fyrsta
áfanganum verður farið tvö svæði,
Svæði B sem felur í sér dvalarsvæði við gatnamót Skólabrautar
og Höskuldarbrautar. Þar verð-

ur sett upp sætisaðstaða þar sem
hægt er að njóta útsýnisins yfir
Höskuldsá og Hrútinn auk þess
sem landið verður mótað örlítið
svo auðveldara verði að komast
niður að ánni. Svæði F er einnig
á áætlun sumarsins en það felur í sér skjólgott dvalarsvæði við
gatnamót Höskuldarbrautar og
Útnesvegar, þar verður útsýnissvæði yfir Höskuldsá við núverandi grjótgarða og sætisaðstaða
með útsýni á móti jöklinum. Nú
er bara að vona að veður verði
gott í sumar svo að tími gefist til
að klára öll þau verkefni sem eru
á áætlun.
Nokkur verkefni hófust í haust
hjá Snæfellsbæ, þar á meðal
framkvæmdir við Bárð Snæfellsás á Arnarstapa og Svöðufoss við
Breið og eru þessu verkefni styrkt
af Framkvæmdasjóði ferðamanna-

kirkjanokkar.is

Kirkjudagur aldraðra
Sameiginleg guðsþjónusta safnaðanna í Snæfellsbæ
verður í Staðastaðarkirkju klukkan 14
á uppstigningardag, 26. maí.
Eldri borgarar eru sérstaklega boðnir velkomnir.
Rúta fer frá N1 á Hellissandi og Jaðri og Shell.

staða. Til stóð að ljúka þessum
verkefnum núna fyrir sumarið en þar sem veðrið setti strik í
reikninginn er vonin nú að fram-

kvæmdunum verði lokið í júní
eða júlí.
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Vefmyndavélar
endurnýjaðar
Ve f m y n d a v é l a r
hafa verið á höfnum
Snæfellsbæjar um
árabil og verið mikil
ánægja með þær, sérstaklega fyrir brottflutta því mikill áhugi
er hjá þeim að fylgjast
með hvað er að gerast í höfnum bæjarfélagsins.
Gömlu vélarnar
voru komnar til ára
sinnar og stóðust ekki
tímans tönn hvað
myndgæði varðar.
Á myndinni er
Birgir Tryggvason hjá
Bílaaðstoð og flutningum að hífa Sigurjón Bjarnason rafvirkja upp í mastrið
á Rifi til að skipta um
myndavélina þar.
þa

Fjölbrautaskóli Snæfellinga,
hvað er svona merkilegt við hann?
Frá stofnun skólans árið 2004
hefur verið unnið samkvæmt hugmyndafræði dreifnáms þar sem
upplýsingatækni er notuð í verkefnamiðuðu námi. Nemendur
leysa verkefni ýmist sem einstaklingsverkefni eða samvinnuverkefni. Markmið þessarar leiðar var
að þróa dreifnámsaðferðir samhliða dagskólakennslu. Unnið
er samkvæmt leiðsagnarnámi
þar sem kennarar sinna verkstjórnar- og leiðsagnarhlutverki.
Sömuleiðis er námsmati hagað
þannig að nemendur fá upplýsingar um hvað þeir gera vel ásamt
ábendingum um það sem betur
má fara, svokallað leiðsagnarmat. Með þessum vinnuaðferðum verður nemandi virkur þátttakandi í eigin námi og meðvitaður um styrkleika sína og veikleika.
Innan æ fleiri framhaldsskóla
hefur leiðsagnarnám ýmist verið tekið upp að hluta eða öllu
leyti. Snemma á þessu ári var
haldin fjölmenn námstefna um
leiðsagnarnám og fór hún fram
í Fjölbrautaskólanum í Mosfellsbæ. Tveir kennarar skólans voru
þar með málstofur þar sem þeir
kynntu kennsluaðferðir sínar og
svöruðu spurningum áhugasamra
kennara annarra skóla.
Notkun upplýsingatækni í
kennslu hefur einnig gert það að
verkum að nærsamfélag skólans
er stærra en ella þar sem nemendur þurfa ekki nauðsynlega að
vera í skólahúsnæðinu í Grundarfirði til að stunda nám sitt og vera
í sambandi við kennara. Kennslu-

stundum er skipt í fastar kennslustundir sem öllum dagskólanemendum ber skylda til að mæta í og
verkefnatíma þar sem nemendur
geta leitað til kennara eftir þörfum. Þannig geta nemendur jafnvel hitt, fleiri en einn kennara í
hverjum verkefnatíma.
Vegna sérstöðu í kennsluháttum reyndist bæði nemendum og
kennurum FSN tiltölulega auðvelt að færa alla kennslu yfir á
veraldarvefinn þegar sóttvarnaryfirvöld fyrirskipuðu að loka
skyldi öllum framhaldsskólum
tímabundið. Stundaskrár héldust
óbreyttar þennan tíma og nemendur mættu í kennslustundir á
Teams, unnu verkefni samkvæmt
fyrirmælum kennara og fengu þá

leiðsögn sem þeir þurftu.
Eftir að skólahald mátti hefjast á ný, var ákveðið með tilliti til
umhverfissjónarmiða og þess að
kennsla á veraldarvefnum gekk
vel, að akstur í skóla yrði fjóra
daga vikunnar. Það þýðir þó ekki
að kennsla sé einungis fjóra daga
í viku, heldur eru verkefnatímar
á föstudögum þar sem ætlast er
til að nemendur leiti leiðsagnar
kennara. Til viðbótar við fjórar
fastar 50 mínútna kennslustundir í hverjum fimm eininga áfanga
hefur hver kennari 40 mínútna
verkefnatíma í hverjum hópi.
Kennari getur því verið með allt
að 2,5 klst. í verkefnatíma. Þannig
geta nemendur fengið mun meiri
tíma með kennara en námskrár

gera ráð fyrir.
Rannsóknarmiðstöðin, Rannsóknir og greining, lagði könnun
fyrir framhaldsskólanema á
landinu í nóvember árið 2021.
Niðurstöður þeirrar könnunar
leiddu í ljós að nemendur skólans fundu almennt minna fyrir
streitu samhliða faraldrinum en
nemendur annarra skóla.
Nemendur okkar tala sérstaklega um gott aðgengi að kennurum og að samstarf við þá sé á
jafningjagrundvelli. Niðurstöður
könnunar Rannsóknar og greiningar staðfesta þetta. Einnig kom
fram að kennslufyrirkomulagið hafi hentað vel og nemendur
átt auðvelt með að stunda námið. Auk þess töldu 84% nemenda
námið einkennast af fjölbreytni.
Í skólanum eru ekki lokapróf en
styttri próf eru lögð fyrir á skólatíma. Vinnuálag á nemendur er
nokkuð jafnt yfir skólaárið þó
vissulega geti komið álagspunktar. Allan námsferilinn þurfa nemendur að skipuleggja vinnu sína
og sinna henni vel. Tileinki þeir
sér þessi vinnubrögð ættu þeir að
vera vel undirbúnir fyrir nám og
störf í nútíma samfélagi.
Erna Guðmundsdóttir og Þiðrik Örn
Viðarsson, íslenskukennarar,
Hafsteinn Mar Sigurbjörnsson,
enskukennari.

Ráðgjafadagar
Símans
Dagana 23. – 25. maí nk. mun Síminn halda sérstaka ráðgjafadaga
í Grundarfirði þar sem hægt verður að skipta út búnaði, fá almenna
ráðgjöf um þjónustu Símans og tæknilega ráðgjöf um t.d. hvernig
megi bæta þráðlaust net heimila.

Ráðgjafadagar Símans fara fram í efri sal í Samkomuhúsinu.
23. maí kl. 13.00-18.00
24. maí kl. 10.00-18.00
25. maí kl. 10.00-18.00
Hlökkum til að sjá ykkur!

Aflafréttir
Strandveiðar eru nú komnar á
fullt og fjöldi handfærabáta mikill í höfnum Snæfellsbæjar sem og
annars staðar þegar vora fer og í
höfnum Snæfellsbæjar lönduðu
111 handfæra bátar dagana 9. til
15. maí. Alls komu á land í höfnum Snæfellsbæjar 863 tonn í 252
löndunum. Þar af var landað í Rifshöfn 520 tonnum í 85 löndunum, í Ólafsvíkurhöfn 248 tonnum
í 86 löndunum og á Arnarstapa
95 tonnum í 81 löndun. Eins og
áður segir eru handfærabátarnir
fyrirferðamiklir og á Arnarstapa
lönduðu 43 handfærabátar 65
tonnum í 76 löndunum, í Ólafsvík lönduðu 38 bátar 58 tonnum í 65 löndunum og í Rifshöfn
lönguðu 30 bátar 48 tonnum í 54
löndunum. Einn grásleppubátur
landaði Rán SH og landaði hann
1 tonni í 1 löndun. Tveir af stóru
línu bátunum lönduðu Rifsnes SH
83 tonnum í 1 og Tjaldur SH 61
tonni í 1 löndun. Hjá litlu línu bátunum landaði Háey I ÞH 72 tonnum í 4, Kristinn HU 53 tonnum í
6, Indriði Kristins BA 46 tonnum
í 4, Gullhólmi SH 40 tonnum í 5,

Bíldsey SH 30 tonnum í 4, Særif
SH 27 tonnum í 3, Stakkhamar SH
11 tonnum í 2, Lilja SH 10 tonnum í 1, Brynja SH 9 tonnum í 2,
Sverrir SH 9 tonnum í 2, Tryggvi
Eðvarðs SH 8 tonnum í 1 og Óli á
Stað GK 6 tonnum í 1 löndun. Hjá
dragnóta bátunum landaði Saxhamar SH 55 tonnum í 3, Ólafur
Bjarnason SH 33 tonnum í 2, Esjar SH 29 tonnum í 2, Matthías SH
23 tonnum í 2, Egill SH 19 tonn-

um í 2, Rifsari SH 18 tonnum í 2,
Magnús SH 13 tonnum í 1 og Guðmundur Jensson SH 11 tonnum í
1 löndun. Einn netabátur landaði
þessa daga Bárður SH og landaði
hann 22 tonnum í 4 löndunum.
Þessa sömu daga komu á land
í Grundarfirði 990 tonn í 46
löndunum. 16 handfæra bátar lönduðu og lönduðu þeir 25
tonnum í 30 löndunum. Einn
neta bátur landaði Jökull ÞH 105

tonnum í 1 löndun. Vinur SH sem
er á grásleppunetum landaði 13
tonnum í 6 löndunum þessa daga.
Hjá botnvörpu bátunum landaði
Drangey SK 264 tonnum í 2, Málmey SK 210 tonnum í 1, Sigurborg
SH 149 tonnum í 2, Hringur SH 66
tonnum í 1, Farsæll SH 61 tonni í
1, Runólfur SH 60 tonnum í 1 og
Vestri BA 37 tonnum í 1 löndun.
þa

