
Undirbúningur er hafinn á lok-
un starfstöðvar Hafrannsóknar-
stofnun í Snæfellsbæ og starfs-
manni boðið að segja upp. Hefur 
stofnunin nú þegar boðið starfs-
manninum starf á annarri starfstöð 
þeirra. Þetta kemur fram í bréfi 
Hafró til umrædds starfsmanns en 
þar kemur einnig fram að starf-
stöðinni verði lokað frá og með 
1. janúar 2023. 

Hefur þetta mál verið til um ræðu 
hjá yfirvöldum í Snæfellsbæ og 
bæjarstjóri hefur einnig tjáð sig 
um málið á opinberum vettvangi. 
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri hef-
ur gagnrýnt ákvörðunina harð-
lega og hafa fulltrúar bæjarstjórn-
ar fundað með forstjóra Hafró og 
þingmönnum Norðvesturkjör-

dæmis til þess að koma óánægju 
sinni á framfæri. 

Mánudaginn 17. október áttu 
fulltrúar bæjarstjórnar einnig fund 
með Svandísi Svavarsdóttur, mat-
vælaráðherra um ákvörðun stofn-
unarinnar að loka starfstöðinni. Á 
þeim fundi lét Svandís það skýrt 
í ljós að vöktun á einstöku vist-
kerfi Breiðafjarðar væri mjög mik-
ilvægt verkefni og að eitt af mark-
miðum ríkisstjórnarinnar væri að 
efla dreifðari byggðir landsins. 
Bæjarstjórnin vonast til þess að 
ákvörðunin um lokun starfstöðvar-
innar verði endurskoðuð en Svan-
dís hefur sent erindi á forstjóra 
Hafró þar sem hún kallar eftir rök-
stuðningi á þessari ákvörðun.
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Mótmæla lokun útibús Hafró

Vegna árshátíðarferðar starfsmanna Voot 
verður lokað hjá okkur frá kl. 15 �mmtudaginn 20. október 
til kl. 12 mánudaginn 24. október.

Kveðja,  starfsfólk Voot

Valhöll fasteignasala hefur selt fasteignir á 
Snæfellsnesi sl. 25 ár. 

Við höfum mikila þekkingu og reynslu sem tryggir 
viðskiptavinum örugg og ánægjuleg viðskipti. 

Valhöll er í hópi frammúrskarandi fyrirtækja skv, 
Credit-info síðastliðin 8 ár (2% fyrirtækja á Íslandi). 

Við erum reiðubúin til þjónustu fyrir þig.
Pétur Steinar Jóhannsson  

aðstoðarmaður Ingólfs í Snæfellsbæ. 893-4718  psj@simnet.is 

Ingólfur Gissurarson 
Löggiltur fasteignasali 
og ábyrgðaraðili  
896-5222  
ingolfur@valholl.is 



Daníel Hjálmtýsson hélt tvenna 
tónleika í Búðakirkju laugar-
daginn 15. október, voru þetta 
síðustu tvennir tónleikarnir í tón-
leikaröð sem staðið hefur síðan 
2017. Á tónleikunum flutti Dan-
íel lög kanadíska tónlistarmanns-
ins Leonard Cohen.

Tónleikarnir voru vel sóttir 
þrátt fyrir að snældu-vitlaust veð-
ur væri í Staðarsveit þennan dag, 
þegar versta veðrið gekk yfir sló 
vindhraðamælir við Hraunsmúla 
upp undir 50 metra á sekúndu. 
Þó að veður væri slæmt utandyra 

náði Daníel að skapa afskaplega 
huggulega stemmingu í rökkvaðri 
Búðakirkju, stemmingu sem átti 
mjög vel við lagasmíðar Leonard 
Cohen. 

Daníel hefur nú ákveðið að 
hvíla verkefnið um óákveðin tíma 
opinberlega og hélt því þessa tón-
leika sem kveðju að sinni en Dan-
íel hugar að útgáfu sinnar fyrstu 
breiðskífu fyrir áramót og held-
ur á tónleikaferðalög um Evrópu 
í kjölfarið.
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Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og liggur 
frammi í Snæfellsbæ og Grundarfirði, 

Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 500

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 
               Sandholt 22a, Ólafsvík
               355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Flutti lög Leonard Cohen í Búðakirkju

Nokkur fjöldi kíkti við hjá okk-
ur síðasta laugardag og fyllti út 
nokkrar raðir til að freista gæf-
unnar og styrkja Víking. Lítið var 
um leiki á seðlinum úr efstu deild 
enska boltans, sem snillingarn-
ir okkar hafa kynnt sér best og 
telja sig hafa betri þekkingu á, 
en neðri deildum. Þar af leið-
andi var lítið um að vinningar 
skiluðu sér í hús að þessu sinni. 
Ekki þýðir að leggja árar í bát og 
þess vegna verðum við áfram í 
Átthagastofunni á laugardaginn. 
Það eru aðeins þrjár helgar eft-

ir þar til að enska deildin fer í 
frí vegna heimsmeistara keppn-
innar, sem fram fer í Quatar og 
ekki er búið að taka ákvörðun 
um hvort að við höldum áfram 
að tippa á þá leiki, eða hvíla þar 
til að enski boltinn byrjar aft-
ur undir áramótin. Alla vega við 
höldum áfram og verðum með 
kaffi á könnunni frá kl. 11.00 til 
12.00 á laugardaginn. 

Áfram Víkingur

1x2 Getraunir

Beitningafólk óskast

Beitningamaður óskast á Rán SH.
Þarf að geta ha�ð störf sem fyrst.

Upplýsingar veita
Magnús 847-7897 eða Hallveig 848-1022

Hin árlega menningarhátíð 
Grundfirðinga, Rökkurdagar, 
fóru fram dagana 9. til 16. október 
en hátíðin hefur verið haldin 
árlega síðan 2001. Í október 
þegar rökkrið læðist að og sólin 
styttir veru sína í firðinum taka 
íbúar Grundarfjarðar sig saman 
og skreyta heimili sín með ljósa-
seríum og kertaljósi. Fjölbreytt 
dagskrá var í boði alla vikuna, til 
að mynda tónleikar, uppistand, 
karaoke kvöld og listasýningar og 
tóku heimamenn og gestir virk-
an þátt. Spurningakeppni, laser 

tag mót og fjölskyldumót í blaki 
virkjaði keppnisandann á með-
al bæjarbúa og ljósaganga Vonar 
og bleik messa yljuðu. Hátíð sem 
þessi, kertaljós, seríur og róman-
tískt andrúmsloft í rökkrinu auð-
veldar dimmu dagana og hvetur 
Grundarfjarðarbær bæjarbúa til 
að setja seríur í glugga til að gera 
umhverfið hlýlegra. 

Meðfylgjandi mynd tók Sig-
ríður Diljá frá Nýjubúð fyrir ljós-
myndakeppni Grundarfjarðar 
2019.
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Rökkurdagar 
í Grundarfirði

Jökull Bæjarblað

steinprent@simnet.is

436 1617



UMSÓKNIR UM STYRKI

Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar 
og stofnana 2023

Ha�n er vinna við gerð �árhagsáætlunar Snæfellsbæjar fyrir árið 2023. 

Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki.

Þeir aðilar sem vilja koma með styrkumsóknir er varðar næsta �árhagsár Snæfellsbæjar eru hvattir til 
að skila þeim á bæjarskrifstofuna til bæjarritara fyrir 1. nóvember 2022.

Þau félagasamtök sem fengu styrki á árinu 2022 þurfa að senda inn ársreikning 
með áframhaldandi styrkbeiðni.

Athugið, að engir styrkir fást greiddir nema um þá sé sótt og bæjarstjórn samþykki þá.

bæjarritari

Eins og undanfarin sumur stór 
Grunnskóli Snæfellsbæjar fyrir 
sumarlestri síðastliðið sumar og 
var það í sjötta sinn sem það var 
gert. Markmið skólans með sum-
arlestri er að hvetja nemendur 
sína til lesturs yfir sumartímann 
og þannig viðhalda þeirri lestrar-
færni sem þeir hafa náð á skólaár-
inu. Voru nemendur hvattir til að 

velja sér fjölbreytt efni til lestrar 
og vakti áhuga þeirra. Færri tóku 
þátt að þessu sinni en þó greini-
legt að margir höfðu lagt sig fram 
við lesturinn í sumar. Voru dregin 
út nöfn tveggja nemenda í tveim-
ur aldurshópum og fengu þeir 
leikhúsmiða fyrir 2 í Borgarleik-
húsinu. Dregið var út í hópnum 
2. til 5. bekkur og 6. til 9. bekkur. 

Verðlaunin voru afhent í Íþrótta-
húsi Snæfellsbæjar í síðustu viku 
þegar allir nemendur skólans 
hittust þar til að dansa með Jóni 
Pétri Úlfljótssyni danskennara 
sem undanfarnar vikur hefur 
verið með danskennslu í skólan-
um. Var sérlega ánægjulegt að sjá 
hversu vel Jón Pétur nær til krakk-
anna og hversu vel allir skemmtu 
sér í dansinum en þar dönsuðu 
eldri nemendur við þá yngri. Þeir 

nemendur sem hlutu viðurkenn-
ingu að þessu sinni voru: Jakub 
Kwiatkowski 4.b. Embla Eik Rögn-
valdsdóttir 5.b. Alma Begic 7.b. 
Sigurður Pétur Jónsson 7.b.

Meðfylgjandi mynd var tekin 
við afhendingu viðurkenningar-
innar en á myndina vantar Sig-
urð Pétur.
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Sumarlestur grunnskóla Snæfellsbæjar

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Keldan og Viðskiptablaðið hafa 
gefið út lista yfir Fyrirmyndarfyr-
irtæki í rekstri fyrir árið 2022. 
2,3% fyrirtækja á Íslandi eru Fyr-
irmyndarfyrirtæki samkvæmt skil-
yrðum Keldunnar og Viðskipta-
blaðsins eða 1170 fyrirtæki. 

Til þess að komast á listann 
þurfa fyrirtækin að uppfylla 
ströng skilyrði, þau þurfa að hafa 
skilað ársreikning fyrir rekstrar-
árin 2020 og 2021, hafa skilað 
jákvæðri afkomu á þessum rekstr-
arárum og tekjur þurfa að hafa 
verið umfram 40 milljónir króna. 
Eignir fyrirtækjanna þurfa að hafa 
verið yfir 80 milljónir króna í lok 
2020 og 2021 og sömuleiðis þarf 
eiginfjárhlutfall að hafa verið yfir 
20% í lok áranna. Auk þessara skil-
yrða er tekið tillit til annarra þátta 
af Viðskiptablaðinu og Keldunni. 

Á Vesturlandi voru 48 Fyrir-
myndarfyrirtæki í rekstri, þar af 
15 í Snæfellsbæ, 2 í Grundarfirði 
og 2 í Stykkishólmi. Meðfylgjandi 
er listi yfir þau Fyrirmyndarfyrir-
tæki í rekstri sem skráð eru í þess-
um sveitarfélögum auk staðsetn-
ingar á heildarlistanum. 

Myndin af skiptingu fyrirtækj-

anna eftir heimili er fengin úr Við-
skiptablaðinu, hægt er að nálg-
ast blaðið endurgjaldslaust á 
heimasíðu blaðsins vb.is og er þá 
hægt að fræðast betur um stöðu 
einstakra fyrirtækja.

Grundarfjörður
112. Guðmundur Runólfsson hf 
315. Ragnar og Ásgeir ehf

Snæfellsbær
52. KG Fiskverkun 
76. Hraðfrystihús Hellissands hf 
303. Breiðavík ehf 
342. Bjartsýnn ehf 
376. Steinunn hf 
386. Fiskmarkaður Íslands hf 
451. Skarðsvík ehf 
488. Hidda ehf 
546. Litlalón ehf 
615. Nónvarða ehf 
628. Sverrisútgerðin ehf 
684. Útgerðarfélagið Dvergur hf 
712. Útgerðarfél. Guðmundur ehf 
779. Verslunin Kassinn ehf 
851. Fiskm. Snæfellsbæjar ehf

Stykkishólmur
211. Sæfell hf 
455. BB & synir ehf

Flokkstjóri Ólafsvík
Starf �okkstjóra hjá þjónustustöðinni á Ólafsvík er laust til umsóknar.

Helstu verkefni og ábyrgð
Viðhald, þjónusta og nýbyggingar vega á starfssvæði Vegagerðarinnar á Ólafsvík. 
 Ýmis vinna í starfsstöð

Hæfniskröfur
· Almennt grunnnám
· Almenn ökuréttindi og meirapróf bifreiðastjóra
· Vinnuvélaréttindi æskileg
· Reynsla af ámóta störfum æskileg
· Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hóp
· Góðir samstarfshæ�leikar
· Gott vald á íslenskri tungu
· Góð öryggisvitund

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem �ármála- og efnahagsráðherra og 
Stéttarfélag Vesturlands hafa gert.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður. Áhugasamir einstaklingar eru 
hvattir til að sækja um. Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt 
upplýsingum um þá hæfnikröfur sem óskað er eftir. Tekið skal fram að umsóknir 
geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 21.10.2022
Nánari upplýsingar veitir:

Kristinn Gunnar K. Lyngmo, deildarstjóri  
kristinn.g.k.lyngmo@vegagerdin.is - 5221000

Guðjón Hrannar Björnsson, verkstjóri  
gudjon.h.bjornsson@vegagerdin.is - 5221000

Sótt er um á heimasíðu Vegagerðarinnar. 
https://www.vegagerdin.is/um-vegagerdina/laus-storf/ 

Nítján fyrirmyndarfyrirtæki á Snæfellsnesi

Nú á dögunum færði foreldra-
félagið Leikur leikskólanum Kríu-
ból tvær kerrur, sem hver um sig 
rúma fjögur börn. Kerrurnar 
munu svo sannarlega koma sér 
mjög vel og auðvelda alla göngut-
úra með yngstu börnin. Nú er 
ekkert annað að gera en að nýta 
þá góðviðris daga sem koma, 
ganga um og skoða nærumhverfi 

Hellissands. Við færum foreldra-
félaginu kærar þakkir fyrir þessa 
veglegu og flottu gjöf. Á meðfylgj-
andi mynd má sjá eina kerruna 
og Helgu Jóhannsdóttur formann 
foreldrafélagsins Leiks. 

Kær kveðja
Leikskólinn Kríuból

Gjöf til Kríubóls



Brynjar Kristmundsson hef-
ur skrifað undir samning við 
knattspyrnudeild Víkings Ó. sem 
nýr þjálfari félagsins. Samningur-
inn gildir til tveggja ára. Brynjar 
ætti að vera flestum stuðnings-
mönnum liðsins kunnugur en 
hann hefur starfað sem aðstoðar-
þjálfari félagsins undanfarin þrjú 
tímabil en auk þess spilaði hann 
fyrsta meistaraflokksleik sinn 
með Víking Ó. árið 2008, þá 16 ára 
gamall. Brynjar hefur einnig spil-
að með Val, Fram, Gróttu, Þrótti 
Vogum og Reyni Hellissandi. 
Hann hefur spilað 267 meistara-
flokksleiki í deild og bikar. 

Fjórir samningar hafa einnig 
verið undirritaðir við leikmenn 
en einn af þeim leikmönnum er 
heimamaðurinn Ingvar Freyr Þor-

steinsson. Ingvar Freyr lék með 
Reyni Hellissandi á síðasta keppn-
istímabili og skoraði 12 mörk í 15 
leikjum fyrir liðið.

Björn Axel Guðjónsson skrif-
aði undir eins árs samning við 
félagið en hann kom til Víkings á 
miðju síðasta tímabili. Hann skor-
aði 4 mörk í 12 leikjum. Björn 
Axel hefur meðal annars spilað 
með Gróttu og KV á sínum ferli. 

Luis Romero Jorge endurnýjaði 
samning sinn út næsta tímabil. 
Luis er 24 ára gamall frá Spáni. 
Hann spilaði með Víking Ó. á síð-
asta tímabili og skoraði 6 mörk. 

Emmanuel Eli Keke undirrit-
aði einnig nýjan samning til eins 
árs. Eli hefur spilað með Víking Ó. 
síðustu fimm tímabil og er því að 
hefja sitt sjötta tímabil. Hann kom 

til liðsins árið 2018 og hefur ver-
ið lykilmaður í varnarleik liðsins 
síðan. Hann á 102 leiki með Vík-
ing Ó. og hefur skorað 10 mörk. 
Undirbúningur fyrir næsta tímabil 

er því í fullum gangi og bindur 
stjórn Víkings miklar vonir við 
leikmennina.
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AKSTURSSTYRKIR

Akstursstyrkir til íbúa í dreifbýli
Íbúar í dreifbýli Snæfellsbæjar geta sótt árlega um sérstakan akstursstyrk til að koma til móts við 

kostnað vegna aksturs barna til Ólafsvíkur í íþrótta- og tómstundaiðkun.

Árlegur akstursstyrkur er kr. 30.000.-

Umsóknir skulu berast bæjarritara í tölvupósti.

Í umsókn þarf að koma fram nafn foreldris/forráðamanns, 
nafn barns/barna, kennitala og reikningsnúmer þar sem leggja á styrkinn inn.

Einnig þarf að fylgja vottorð/staðfesting frá þjálfara um að barnið sé skráð í íþróttir norðan heiðar.

Nánari upplýsingar gefur bæjarritari í síma 433-6900 eða netfangið lilja@snb.is

Víkingar undirbúa næsta tímabil



Í tímaritinu Birtingi 3.-4. hefti 
árið 1963 birti Hörður Ágústsson 
húsagerðarmeistari ljósmynd-
ir og teikningar af Pakkhúsinu í 
Ólafsvík, sama ár hafði hann ver-
ið í rannsóknarferðalagi og skoð-
að, mælt og ljósmyndað húsið. Í 
greininni segir meðal annars:

Í Ólafsvík er ágætt og einstakt 
sýnishorn sérstakrar tegund-
ar húsagerðar,sem vert væri að 
sýna fullan sóma, vöruskemma 
frá 1844 reist af Hans kaupmanni 
Clausen,sem hóf verslun sína í 
Ólafsvík. Hún er vottur þess þjóð-
félagsástands, sem fylgdi í kjöl-
far verslunarfrelsis upp úr árun-
um 1766 og fram á miðja 19. 
öld. Auk þess er sú trébyggingar-
tækni, sem þar birtist er alveg að 
hverfa og fá hús, ef nokkur munu 
vera til af þessari gerð á Íslandi. Í 
húsinu er meðal annars að finna 
trissu úr tré, sem ég ( Hörður) hef 
hvergi séð annar staðar og hygg 
að einstök sé í sinni röð og mikil-
vægar upplýsingar gefur um verk-
lag og tækni þeirrar tíðar, sama 
er að segja um kornblöndung úr 
timbri sem er uppi á hanabjálka-
lofti, slíkt tæki efast hann um að 
sé til á öllu Íslandi og þó víðar 
væri leitað.

Hörður bætir við: Svo skemmti-
lega vill til að fyrsta bygging, sem 
húsafriðunarnefnd lagði á ráðin 
um að friðuð yrði, var einmitt 
vöruskemman í Ólafsvík. Þann 
31. ágúst 1970 var vöruskemman 
formlega friðlýst. Nokkru seinna 
höfðu heimamenn frumkvæði að 
því að að bæta úr mestu ágöll-
um hússins og rifu smátt og smátt 
seinni tíma viðbætur. (Gamla Slát-
urhúsið og viðbyggingu ofan við 
Húsið) 

Hörður bendir á að finna þurfi 
húsinu notkunarhlutverk og kem-
ur inná geymsluhlutverk þess í 
gegnum aldirnar. Hörður bend-
ir jafnframt á að húsið sé gott 
dæmi um hversu gömul hús geti 
orðið einmana í umhverfi sínu 
þegar öll byggð frá svipuðum tíma 
hafa verið rifin burtu. Hann telur 
nauðsyn á að smátt og smátt verði 
byggður upp kjarni gamalla húsa 
í nágrenni hússins. 

Ég rakst á þess grein og finnst 
hún mjög athyglisverð. Hún fellur 
alveg að þeim hugmyndum sem 
margir íbúar í Ólafsvík hafa um 
húsið. Pakkhúsið er verðmætasta 
hús sögulega séð sem við eigum 
og okkur ber skilda til að sína því 
þann sóma sem það á skilið. 

Neðri hæð hússins er nú í ágætu 
lagi, sú starfsemi sem þar fer fram 
á mjög vel heima í húsinu. En efri 
hæðirnar báðar má að nýta betur, 
greinilegt er að innviðir hússins 
eru áhugaverðir og ástæða til að 

fá fagfólk sem getur leiðbeint 
um á hvern hátt við getum gert 
þá aðgengilega til skoðunnar á 
gömlu verklagi Við eigum talsvert 
að eldri munum sem við verð-
um að varðveita og gera sýni-
lega, þeir eru best komnir í þessu 
gamla húsi eða nýrri geymslu sem 
byggja mætti í grennd við pakk-
húsið, og fellur þá að hugmynd-
um Harðar, það þarf alls ekki að 
vera þannig að munum sé hrú-
að upp, það eru komnar nýjar 
hugmyndir um uppsetningu og 
geymslu gamalla muna.

Því hvet ég bæjarstjórnarmenn 
til að kynna sér sögu Pakkhússins 
og jafnvel lesa greinagerð Harð-
ar Ágústssonar ásamt þeim gögn-
um sem hljóta að vera varðveitt í 
skjalasafni Snæfellsbæjar og varða 
greinagerð Harðar og ásamt fleiri 
gögnum Ólafsvíkurkaupstaðar 
því þar voru til skýrslur um sam-
skipti Húsafriðunnarnefndar og 
bæjarstjórnarmanna varðandi þá 

vinnu sem unnin var í sambandi 
úttekt hússins og friðun. 

Bæjarstjórnarmenn. Ekki að 
segja „það hefur enginn áhuga 
á gömlu drasli“ Þið voruð kosin 
til að vinna fyrir okkur íbúana og 
við ætlumst til að þið sýnið okkur 
það lítillæti og virðingu að hlusta 
á hvað við viljum hafa í forgangi á 
verkefnalista íbúanna til framtíð-
ar, þess vegna förum við nokk-
uð mörg fram á að verulegu fjár-
magni verði veitt til uppbyggingar 
Pakkhússins, vörslu eldri mynja, 
uppsetningar sýninga og þess 
starfs sem æskilegt er að fari fram 
í tengslum við það sem kallað er 
hjá öðrum bæjarfélögum Menn-
ingararfur. 

Gamall málsháttur segir; 
Það ungur nemur er gamall 
temur.

Ólafsvík 18. október 2022
Jenný Guðmundsdóttir. 

Vöruskemma í Ólafsvík
Gamla Pakkhúsið

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 



Dagana 10. til 16. október 
komu á land í höfnum Snæfells-
bæjar alls 656 tonn í 66 löndun-
um. Í Rifshöfn var landað 359 
tonnum í 29 löndunum, í Ólafs-
víkurhöfn 252 tonnum í 32 
löndunum og á Arnarstapa 45 
tonnum í 5 löndunum. Í Ólafs-
víkurhöfn lönduðu tveir hand-
færa bátar þessa daga og lönduðu 
þeir 2 tonnum í 3 löndunum. Í 
Rifshöfn landaði einn handfæra 
bátur landði þessa daga og land-
aði hann 3 tonnum í 2 löndun-
um. Hjá dragnóta bátunum land-
aði Ólafur Bjarnason SH 38 tonn-
um í 3, Steinunn SH 36 tonnum 
í 3, Gunnar Bjarnason SH 23 
tonnum í 3, Esjar SH 22 tonn-
um í 4, Sveinbjörn Jakobsson SH 
18 tonnum í 2, Saxhamar SH 17 
tonnum í 3, Guðmundur Jens-
son SH 9 tonnum í 1, Bárður SH 
9 tonnum í 2, Rifsari SH 4 tonn-
um í 1 og Matthías SH 2 tonnum 
í 1 löndun. Hjá litlu línu bátun-
um landaði Kristinn HU 49 tonn-
um í 5, Tryggvi Eðvarðs SH 41 

tonni í 3, Særif SH 37 tonnum í 
3, Gullhólmi SH 34 tonnum í 3, 
Stakkhamar SH 30 tonnum í 3, 
Lilja SH 26 tonnum í 4, Bíldsey 
SH 18 tonnum í 2, Kvika SH 16 
tonnum í 3, Brynja SH 15 tonn-
um í 3, Signý HU 10 tonnum í 2, 
Sverrir SH 7 tonnum í 2 og Rán 
SH 6 tonnum í 2 löndunum. Tve-
ir af stóru línu bátunum lönduðu 
einu sinni hvor og landaði Rifs-
nes SH 107 tonnum og Örvar SH 
77 tonnum. 

Alls var landað í Grundar-
fjarðarhöfn þessa daga 388 
tonnum í 14 löndunum. Fjór-
ir handfæra bátar lönduðu í 
Grundarfjarðarhöfn þessa daga 
og lönduðu þeir 8 tonnum í 7 
löndunum. Hjá botnvörpu bát-
unum landaði Áskell ÞH 74 tonn-
um í 1,  Jón á Hofi ÁR 58 tonnum 
í 1, Sigurborg SH 54 tonnum í 1, 
Akurey AK 53 tonnum í 1, Run-
ólfur SH 52 tonnum í 1, Hringur 
SH 47 tonnum í 1 og Farsæll SH 
43 tonnum í 1 löndun. 

þa

Hringleikur er íslenskt sirkus 
listafélag sem hefur í ár tekið þátt 
í samfélagssirkus verkefni í sam-
starfi við tékkneska sirkus hóp-
inn Cirkus trochu jinak. Fóru 
hóparnir saman í fjóra skóla í 
Íslandi og fjóra skóla í Tékklandi 
og leyfðu nemendum að prófa 
sirkus og gáfu þeim tækifæri til 
að taka þátt í sirkussýningunni 
Just try it!. Sirkus hópurinn heim-
sótti hvern skóla í tvo daga, var 
sá fyrri nýttur í æfingar á allskyns 
sirkus listum og seinni daginn 
var sett upp sýning með þeim 
nemendum sem kusu að vera 

með fyrir hina nemendur skól-
ans, kennara og gesti. Grunn-
skólinn í Grundarfirði var einn 
þeirra fjögurra skóla sem tók 
þátt í verkefninu á Íslandi ásamt 
Grunnskólunum í Stykkishólmi, 
Patreksfirði og Borgarnesi. Nem-
endur tóku virkilega vel í ver-
kefnið en markmið Hringleiks 
er að efla íslenska sirkus menn-
ingu. Meðfylgjandi mynd er af 
öflugum nemendum í Grunn-
skóla Grundarfjarðar að sýna 
listir sínar. 

sj

Aflafréttir

Hringleikur og 
Cirkus trochy jinak 

í Grundarfirði 

Miðvikudaginn 5. október s.l. 
komu góðir gestir í heimsókn á 
hjúkrunarheimilið Jaðar,  þeir 
kalla sig „Vini Ragga Bjarna“.  
Þetta voru þeir Björgvin Frans 
Gíslason, Ásgeir Páll Ágústs-
son og Þorgeir Ástvaldsson. Þeir 
mættu um kl 12:30 og þáðu með 
þökkum hádegismat sem var soð-
inn fiskur, sögðust ekki hafa borð-
að svona mat í langan tíma.  

Kl 13:30 hófst svo skemmtun-
in, þeir sungu úrval af lögum sem 

Raggi heitinn söng, hermdu eft-
ir honum, sögðu sögur af honum 
og gerðu grín hvor að öðrum. 
Seinna uppklappslagið var svo 
gamli slagarinn „Ég fer í fríið“ sem 
Þorgeir söng. Íbúar máttu bjóða 
til sín ættingjum svo það voru um 
40 manns sem nutu þessarar frá-
bæru skemmtunar. Var þeim vel 
þakkað fyrir komuna og boðnir 
velkomnir aftur.

SKÓ

Vinir Ragga Bjarna 
á Jaðri

Miklar umbætur eru vænt-
anlegar á Skíðasvæði Snæfells-
ness á næstu misserum. Tveir 
fulltrúar skíðasvæðisins fóru til 
Þýskalands á dögunum til þess 
að skoða kaup á snjótroðara sem 
mun bæta aðstæður til skíða-
iðkunar til muna. Það voru þeir 
Guðmundur Pálsson og Hjalti 
Allan Sverrisson sem tóku ver-
kefnið að sér en snjótroðarinn 
sem hefur verið notaður var ekki 
í eigu svæðisins og verður ekki 
hægt að nota hann áfram í vetur. 

Sett var á fót söfnun hjá 
félaginu til þess að fjármagna 

kaupin og hefur stjórn Guð-
mundar Runólfssonar hf. nú 
þegar styrkt skíðasvæðið um 
3.600.000 krónur til minningar 
um Ingibjörgu S. Kristjáns-
dóttur. Ingibjörg hefði orðið 
100 ára í ár og er gjöfin í tilefni 
þess. Enn vantar töluvert upp á 
fjármagn til þess að klára kaup-
in og eru allir Snæfellingar hvatt-
ir til þess að styrkja og um leið 
styðja við uppbyggingu á fjöl-
breyttri íþróttaiðkun á svæðinu.

Hægt er að leggja inná reikn-
ing númer 0321-13-110106 kt. 
6301892689
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Nýr snjótroðari 
til Grundarfjarðar



Fyrsta björgunarskipið er komið til landsins og hefur hlotið nafnið Þór. Formleg sjósetning 
fór fram í Vestmannaeyjum 1. október en tvö skip eru væntanleg á næstu mánuðum.

Landsbjörg

Til hamingju
með aukið
öryggi
Slysavarnafélagið Landsbjörg hefur 

ráðist í endurnýjun allra 13 björgunar-

skipa samtakanna. Með tilkomu nýju 

skipanna batnar aðbúnaður til muna 

og viðbragðstími styttist um allt að 

helming.

Í fyrsta fasa verkefnisins verða smíðuð 

3 skip sem hvert um sig kostar 285 

milljónir króna. Sjóvá leggur 142, 5 

milljónir til þessa fyrsta verkþáttar.

Það er okkur mikil ánægja að styðja 

við verkefnið sem tryggir stóraukið 

öryggi, bæði á sjó og landi.


