
Fyrsti í aðventu nálgast óð-
fluga en jólahátíðin hefst form-
lega sunnudaginn 27. nóvember. 
Þá verður að venju tendrað jóla-
ljósin við hátíðlega athöfn en síð-
ustu ár hefur þessi viðburður far-

ið fram með látlausu sniði þar 
sem leikskóla- eða grunnskóla-
börn koma saman í litlum hóp-
um þegar kveikt er jólaljósum á 
trjánum. 

Nú er hins vegar betri tíð og 

jólahátíðin að taka á sig sömu 
mynd aftur. Jólaljósin á jólatrján-
um verða tendruð sunnudaginn 
27. nóvember við lifandi tónlist 
og geta íbúar ásamt gestum fjöl-
mennt og tekið á móti aðventunni 

við notalega stund.
Á meðfylgjandi mynd eru 

starfs  menn Snæfellsbæjar að 
koma jóla trénu í fótinn í Ólafsvík.
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1043. tbl - 22. árg. 24. nóvember 2022

Trén klár í tendrun jólaljósa

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 



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

Árlegur jólabasar Félags eldri 
borgara í Snæfellsbæ fór fram í 
Klifi sunnudaginn 20. nóvember 
síðastliðinn. Að venju var flottur 
og vandaður varningur til sölu frá 
meðlimum félagsins. Til að mynda 
gátu gestir keypt sér kökur, brauð 
og sultur, jólaskraut, prjónavör-
ur, blásið gler og útskorinn við. 
Fjöldi fólks gerði sér ferð í félags-
heimilið til að næla sér í fallegar 
vörur í jólapakkann eða á heimil-
ið í góðum félagsskap. Félag eldri 
borgara stóð svo fyrir kaffisölu þar 
sem fólk gat gætt sér á dýrindis 
vöfflum, heitu súkkulaði og kaffi.
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Jólabasar eldri borgara í Klifi

Við verðum að sjálfsögðu á 
okkar stað á laugardaginn, það 
er í Átthagastofunni og byrj-
um klukkan 11.00 og verðum 

til klukkan 12.00. Alltaf kaffi á 
könnunni. 

Áfram Víkingur.

Sú hefð hefur skapast til 
margra ára að félagar í Lions-
klúbbi Ólafsvíkur hafa gengið í 
hús í byrjun aðventu og boð-
ið íbúum Ólafsvíkur að kaupa 
súkkulaðidagatöl og happdrætt-
ismiða í leikfangahappdrætti 
klúbbsins, dregið er í happ-
drættinu á aðfangadag í Klifi.

Í ár urðu utanaðkomandi 
ástæður til þess að færri daga-
töl eru til sölu nú en fyrri ár og 
verður því ekki gengið í hús með 

þau heldur verða dagatölin til 
sölu í Versluninni Kassanum.

Lionsfélagar ætla hinsvegar að 
ganga í hús n.k. sunnudag og 
bjóða happdrættismiða í leik-
fangahappdrættinu til sölu og 
einnig munu þeir bjóða íbúum 
endurgjaldlaust upp á rafhlöðu 
í reykskynjara, er það gert í sam-
starfi við tryggingafélagið Sjóvá.

Með ósk um ánægjulega aðventu, 
Lionsklúbbur Ólafsvíkur

1x2 Getraunir

Lions selur dagatöl 
og happdrættismiða

Þeir sem ætli að nota rafmagn úr kirkjugarðinum til að lýsa 
upp leiði fyrir jólin, greiði 2.000,- 

inn á reikning kirkjunnar fyrir 15. desember.
Kveikt er á ljósum aðventuna og að þrettánda.

Ólafsvík og Brimilsvellir:
Banki: 0194 - 26 - 966 Kt.: 420289-1979

Ingjaldshóll:
Banki: 0190 - 05 - 948 Kt.: 660169-5209

Bent er á að nauðsynlegt er að nota vatnsheldar útiseríur.

Umsjónarmenn kirkjugarða Ólafsvíkur- og Ingjaldshólsprestakalls.

INGJALDSHÓLS
KIRKJUGARÐUR

Bæjarstarfsmenn Snæfellsbæj-
ar eru önnum kafnir þessa dag-
ana við uppsetningu á jólaskrauti 
bæjarins. Ljósmyndari blaðsins 
hitti á þá þegar þeir voru að festa 
halastjörnu ljósaskreytingar á 
ljósastaura við Ennisbraut í 

Ólafsvík. Gera má ráð fyrir að 
skreytingum fjölgi hratt og örugg-
lega eftir því sem líður á vikuna. 
Birtan sem fylgja skreytingunum 
lýsir upp skammdegið og minna 
okkur á að senn líður að jólum. 
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Jólaljósin sett upp





Landssamráðsfundur um að-
gerðir gegn ofbeldi og afleiðingar 
þess var haldinn miðvikudaginn 
9. nóvember, á Grand Hótel í 
Reykjavík. Fundurinn er sá fyrsti 
sinnar tegundar og er hann ein 
þeirra aðgerða sem finna má 
um aðgerðir gegn ofbeldi og 
afleiðingar þess. Meginþemu 
fundarins voru ofbeldi meðal 
barna og ungmenna og þverfag-
legt samráð gegn heimilisofbeldi, 
kynferðisofbeldi og kynbundnu 
ofbeldi. Markmiðið með fund-
inum er að gefa fulltrúum rík-
is, sveitarfélaga, frjálsra félaga-
samtaka, rannsóknastofnana og 
annarra sem láta sig málið varða 
tækifæri til að bera saman bækur 
sínar, kynna nýjungar, niðurstöð-
ur rannsókna og koma á framfæri 
tillögum til úrbóta með það að 
markmiði að draga úr og koma í 
veg fyrir ofbeldi. Ásamt ráðherr-
um, lögreglufulltrúum, forvarnar-
fulltrúum og fjöldanum öllum af 
aðilum sem koma að málefnum 
ofbeldis með einhverjum hætti 
var þarna mikilvægur hópur ung-
menna sem lagði sitt af mörkum. 

Fjórir fulltrúar frá Ungmenna-
ráði Samfés tóku þátt í Landssam-
ráðsfundinum um aðgerðir gegn 
ofbeldi. Tilgangur Ungmennaráðs 
Samfés er meðal annars að ung-
menni öðlist rödd í samfélaginu 
svo að ekki sé allt miðað við full-
orðna og eitt af meginmarkmið-
um ráðsins er að efla samfélags-
lega vitund ungmenna og lýð-
ræðislega þátttöku. Samtal og 
aukið samstarf er gríðarlega mik-
ilvægt og með virkri þátttöku ungs 
fólks í öllum aðgerðum er hægt að 
ná árangri í sameiningu. 

Hanna Imgront er í 9. bekk í 
Grunnskóla Snæfellsbæjar og 
situr í Ungmennaráði Samfés, hún 

var meðal fulltrúa ráðsins á Lands-
samráðsfundinum 9. nóvember. 
Hanna tók þátt í vinnustofu þar 
sem rætt var um hvað sé hægt að 
gera til að koma í veg fyrir ofbeldi 
í samfélaginu og kynnti hún svör 
fyrir hönd hópsins fyrir viðstödd-
um. Þá tók Hanna einnig þátt í 
myndbandi sem sýnt var á fundin-
um þar sem rætt var við ungmenni 
um ofbeldi og svaraði þar spurn-
ingum á borð við Hvernig ofbeldi 
upplifa börn í dag?, Hvernig má 
aðstoða börn sem hafa orðið fyr-
ir ofbeldi? og Hvaða hugmynd-
ir hefur þú um hvað gæti bætt 
umhverfi barna?. Í svörum sín-
um talar Hanna meðal annars um 
að mörg börn verði fyrir andlegu 
einelti því að börn geri sér ekki 
ennþá grein fyrir því að þar sé í 
raun og veru um ofbeldi að ræða, 
þá sé neteinelti líka hættulegt því 
maður sé alltaf móttækilegur fyr-
ir því. Hanna leggur áherslu á að 
þolandi þurfi að fá stuðning og 
fræðslu um hvert megi leita sér að-
stoðar og að engin skömm sé í því. 
Þá segir hún að jafnrétti og virðing 

sé eitthvað sem þurfi að kenna 
strax á yngstu árum svo að börn 
skilji að engin manneskja eigi 
skilið ofbeldi fyrir það eitt að líta 
öðruvísi út, klæða sig öðruvísi, 
laðast að öðru kyni eða eitthvað 
annað. Fræðsla skiptir gríðarlega 
miklu máli því oft byggist ofbeldi á 
því að börn viti ekki betur, kunna 
ekki skil á ofbeldi eða réttu og 
röngu. Stjórnvöld ættu ekki að-
eins að búa til áætlanir, mennta 
kennara eða stofna aðstöðu til að 
hjálpa. Stjórnvöld verða líka að 
styðja allar þessar stofnanir og 
áætlanir fjárhagslega þannig að 
þær geti þróast og að upplýsingar 
um þær berist til alls ungs fólks. 
Þá verði foreldrar að vinna með 
skólanum og einnig fá stuðning 

frá skólanum til að hjálpa börn-
unum. Þessi landssamráðsfundur 
var mikil lífsreynsla fyrir Hönnu 
og fékk hana til að íhuga alls kyns 
mál á hátt sem hún hefur ekki gert 
áður. “Ofbeldismál eru mál okk-
ar allra. Við verðum að taka þátt í 
umræðunni því hvert okkar getur 
orðið fórnarlamb. Þess vegna hvet 
ég ykkur öll til þess að hjálpa okk-
ur ungmennum að búa til sam-
félag þar sem okkur öllum líður 
vel.” segir Hanna.

Á meðfylgjandi mynd frá Sam-
fés er Hanna ásamt þremur full-
trúum Ungmennaráðs Samfés og 
Ásmuni Einari Daðasyni, mennta- 
og barnamálaráðherra.
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Sótti landssamráðsfund um ofbeldi meðal barna og ungmenna

Dagatölin verða aðeins til sölu í Kassanum í ár.
Takmarkað magn í boði 

Verð kr. 500,-

RAFHLÖÐUR Í REYKSKYNJARA
Um leið og lionsmenn bjóða happdrættismiða til sölu n.k. 

sunnudagskvöld munu þeir í samstarfi við Sjóvá bjóða 
íbúum Ólafsvíkur fríar rafhlöður í reykskynjara.

HAPPADRÆTTISMIÐAR
Eins og undanfarin ár verður Lionsklúbbur Ólafsvíkur með 
leikfangahappadrætti fyrir börnin á aðfangadagsmorgun.

Gengið verður í hús og happdrættismiðar seldir
sunnudaginn 27. des kl. 18, 

verð kr. 500
Eins og áður  

fylgir  t annkremst úpa 
hver ju dagat ali

LIONSKLÚBBUR
ÓLAFSVÍKUR

LIONS 
JÓLADAGATÖLIN



Jólaljós verða tendruð á jólatrjám við hátíðlega athöfn
fyrsta sunnudag í aðventu, 27. nóvember, á Hellissandi og í Ólafsvík.

Á Hellissandi verða ljósin tendruð kl. 16:30.
Í Ólafsvík verða ljósin tendruð kl. 17:30.

Lifandi tónlist og jólasveinar bregða á leik með börnunum.

Tökum fagnandi á móti aðventunni og eigum notalega stund
með fjölskyldu og vinum í aðdraganda jóla.

Hlökkum til að sjá ykkur!

Tendrun jólaljósa
á jólatrjám



Vil ég byrja á að þakka Kristjáni 
fyrir að deila með okkur hans sýn 
á aðgengismálum hér í Snæfells-
bæ. Við í velferðarnefnd fögnum 
því þegar við fáum ábendingar um 
það sem betur má fara.

Það er rétt að það er að ýmsu 
að huga þegar kemur að aðgeng-
ismálum og það þarf svo sannar-
lega að vera á tánum til að fylgj-
ast með og laga það sem betur 
má fara.  Ragnar Már Ragnars-
son, byggingarfulltrúi Snæfells-
bæjar er nýbúinn að eiga fund 
með Öryrkjabandalaginu um að-
gengnismál og það er vonandi að 
aukin meðvitund skili sér í betra 
aðgengi við húsnæði í Snæfells-
bæ, ekki einungis við húsnæði í 
eigu bæjarins, heldur einnig við 
húsnæði í einkaeigu.

Varðandi Jaðar, þá er alveg ljóst 
að núverandi anddyri hentar á 
engan hátt fólki sem á erfitt með 
hreyfingu, er í göngugrind eða 
hjólastól.  Snæfellsbær sótti um 
styrk í Framkvæmdasjóð aldraðra 
til að stækka og endurbæta and-
dyrið.  Styrkurinn fékkst og það 
er búið að hanna nýtt anddyri og 
panta aðföng.  Nú er bara beðið 
eftir að þau komi til okkar og 
svo er beðið eftir iðnaðarmönn-
um til að framkvæma vinnuna.  
Nýja anddyrið er stórt og rúm-
gott og þar er gert ráð fyrir því 
að fólk með hreyfihamlanir kom-
ist leiðar sinnar eins auðveldlega 
og mögulegt er.

Varðandi félagsheimilinu og 
átthagastofuna, þá eru öll þau 
húsnæði í eigu sveitarfélagsins 
og í öllum húsunum er starfsemi 
sem eldra fólk og fólk með skerta 
hreyfigetu er að sækja eða langar 
til að sækja.  Það ætti að vera til-
tölulega auðvelt að laga aðgeng-
ið að Klifi og Röstinni og það er 
búið að senda  beiðni um slíkt í 
fjárhagsáætlun 2023 og ræða við 
umsjónarmann fasteigna um hvað 
hægt er að gera til að bæta það.  
Átthagastofan er hins vegar erf-
iðari.  Til að komast þar inn á 
hjólastól er töluvert um beygjur 
og snúninga, tröppur og leiðin-
lega þröskulda.  Aðgengi að henni 
verður skoðað, en þar þarf að 
meta hvað hægt er að gera.

Við í velferðarnefnd viljum 
benda fyrirtækjum og stofnun-
um á að hægt er að hafa samband 
við Römpum upp Ísland varðandi 
styrki til að laga aðgengi hjá sér.  

Það er rétt að aðgengi er ábóta-
vant víða fyrir hreyfihamlaða.  
Römpum upp Ísland hefur ein-
sett sér að gera 1000 veitingastaði 
og verslanir í einkaeigu, þar sem 
aðgengi er ábótavant, aðgengi-
legar hreyfihömluðum fyrir 10. 
mars 2026. Þetta verður gert í 
góðri samvinnu við sveitarfélög, 
húseigendur og íbúa (beint úr 
þeirra verklagsreglum: https://
www.rampur.is/verklagsreglur). 

Sótt er um á heimasíðu sjóðs-
ins,  https://www.rampur.is/ og 
mér skilst að fyrirtæki, samtök 
og stofnanir geti sótt um, jafn-
vel einstaklingar, en ekki sveitar-
félög.  Yfirvöld eru samt hvött til 
að gera sitt til að auðvelda verkið.  
Það þarf að sækja um til umhverf-
is- og skipulagsnefndar og fara 
yfir það í umsókn hvað sveitarfé-
lagið þyrfti að gera til að hægt sé 

að rampa upp („Æskilegt er að 
sveitarfélagið auðveldi verktök-
um og hönnuðum framkvæmd-
ina eins og kostur er, geri reglu-
verkið hagstætt, útvegi gjaldfrjálst 
afnotaleyfi þar sem það þarf, út-
vegi tengilið vegna hitalagna í 
stétt (séu þær til staðar), útvegi 
bílastæði við verkstað, skanni það 
svæði sem auðvelt er að gera að-
gengilegt og, eftir atvikum, sendi 
mynd með upplýsingum um hæð 
að hurðaropi, hurðarbreidd og 
breidd gangstéttar. Jafnframt er 

æskilegt að einföldustu umsókn-
irnar verði afgreiddar með dags-
fyrirvara og afgreiðslu þeirra 
flóknari hraðað. Brýnt er að fá út-
hlutað aflokuðu svæði miðsvæðis 
til að geyma sand, hellur og þann 
úrgang sem til fellur á meðan á 
verkefninu stendur.“ – úr verk-
lagsreglunum).

Gunnhildur Kristný Hafsteinsdóttir

 Byggðasamlag um rekstur 
Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga  

   
 

 
 

Verkefnastjóri   
 

Félags- og skólaþjónusta Snæfelling auglýsir nýtt starf 
verkefnastjóra innleiðingar  samþættrar þjónustu til aukinnar farsældar barna  

og  þannig barnvænni samfélaga.  
 

Um að ræða 40% stöðugildi til að byrja með eða þar til starfssvið og umfang verður 
endurmetið haustið 2023. 

 
Umsækjendur hafi til að bera háskólamenntun og eða aðra þá menntun er nýtist i 

starfi verkefnastjóra 
 

Upphaf starfs 1. febrúar 2023 eða síðar eftir frekara samkomulagi 
 

Frekari upplýsingar um starfið veitir næsti yfirmaður verkefnisstjóra, 
 Ingveldur Eyþórsdóttir, yfirfélagsráðgjafi FSS, ingveldur@fssf.is; s. 430 7800 

 
 
Skrifleg umsókn tilgreini menntun, sakavottorð, fyrri störf og umsagnaðila 
berist undirrituðum á netfangið sveinn@fssf.is, ellegar í bréfpósti á skrifstofu 
FSS, Klettsbúð 4, Hellissandi 

 
Umsóknarfrestur er til  20. janúar 2023 

Sveinn Þór Elinbergsson, forstöðumaður 

Svar við hugleiðingum Kristjáns Helgasonar 
sem birtist í Jökli 13. október





Á dögunum hlaut Grunnskóli 
Snæfellsbæjar Íslensku mennta-
verðlaunin. Til þess að fagna 
þeim merka áfanga tóku nem-
endur af öllum starfstöðvum 
skólans þátt í Gleðileikum sem 
haldnir voru í Íþróttahúsi Snæ-
fellsbæjar. Kristinn Jónasson, 

bæjarstjóri Snæfellsbæjar ávarp-
aði nemendur og starfsfólk áður 
en leikar hófust og óskaði þeim 
til hamingju með þennan merka 
áfanga. Íþróttakennarar skólans 
voru búnir að útbúa skemmti-
lega og fjölbreytta leiki á fimmt-
án stöðvum og þeim komið fyr-

ir vítt og breitt um salinn. Nem-
endum var stokkað upp og þeim 
skipt í hópa sem fóru svo á milli 
stöðva og tóku þátt í þrautum. 
Þegar Gleðileikunum lauk tók 
við gómsæt pizzu veisla í mat-
sal skólans í Ólafsvík og gæddu 
nemendur sér svo á kleinuhringj-

um í eftirrétt. Mikil ánægja var á 
meðal starfsmanna og nemenda 
með viðburðinn. Fögnuðurinn 
lukkaðist mjög vel þökk sé góðu 
skipulagi og einstaklega prúðum 
nemendum. 
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Vantar þig afmælisgjöf, tækifærisgjöf 
eða ertu farin að huga að jólagjöfum. 

Merki handklæði, rúmföt, húfur og fleira. 
Á einnig ýmislegt til á lager eins og golf- 
punt- höfuð- og ungbarna- handklæði. 

Hægt er að nálgast nánari upplýsingar 
á Sóleysaumar á fésbókinni og Instagram. 

Síðasti pöntunardagur fyrir jól er 12. desember.

Sóley saumar
Handverks- og listabúð

Í tilefni af alþjóðadegi sykursjúkra  14. nóvember 
munu lionsklúbbarnir í Snæfellsbæ í samstar� við 
Heilsugæslustöðina og Apotek Vesturlands bjóða 
íbúum Snæfellsbæjar upp á mælingu á blóðsykri 
auk þess sem hægt verður að mæla blóðþrýsting.

 
Fimmtudaginn 24. nóvember kl. 18 - 21 

í Átthagastofu Snæfellsbæjar

Allir eru hvattir til að mæta! 

Blóðsykursmæling

Gleðileikar GSNB





Kristófer Sæland Jónasson 
kom færandi hendi í Ráðhús 
Snæfellsbæjar þann 17. nóv-
ember síðastliðinn. Kristófer 
og Hildigunnur Haraldsdóttir, 
skipulagsfulltrúi Snæfellsbæjar 
hafa verið að skrá örnefni í skrá 
sem fljótlega verður aðgengileg 
á kortavef Snæfellsbæjar. Á list-
anum sem þau hafa unnið að eru 
tæp 160 örnefni frá Arnarstapa 

sem Kristófer hefur tekið saman. 
Mikil vinna hefur farið í þetta 
verkefni sem er dýrmætur menn-
ingararfur fyrir íbúa Snæfells-
bæjar. Mörg þessara örnefna 
eru lítið þekkt meðal yngri kyn-
slóða en munu nú halda áfram 
að ganga manna á milli og kom-
andi kynslóðir njóta góðs af.
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Skráði örnefni á 
Arnarstapa

Soroptimistasamband Íslands 
stendur á hverju ári fyrir 16 
daga átaki sem kallað er Roða-
gyllum heiminn og stendur það 
frá 25. nóvember til 10. desem-
ber. Litur átaksins er appelsínu-
gulur og höfum við fengið að 
lýsa upp kirkjurnar á Ingjalds-
hóli, Ólafsvík, Búðum og á Staðar-
stað með appelsínugulu ljósi.  Í 
ár er það gert til að leggja áherslu 
á hvernig koma megi auga á og 
stöðva ofbeldi í nánum sambönd-
um.  Þekkjum rauðu ljósin því 
birtingarmynd ofbeldis er mis-
munandi þó flestum komi líkam-
legt ofbeldi fyrst í hug.  Skipta má 
ofbeldi upp í 6 ólíka flokka:

- Andlegt ofbeldi
- Líkamlegt ofbeldi
- Kynferðislegt ofbeldi
- Fjárhagslegt ofbeldi
- Stafrænt ofbeldi 
- Eltihrelli

En hvað getum við gert sem 
einstaklingar til að koma í veg 
fyrir ofbeldi í nánum sambönd-
um?  Miklu máli skiptir að fræð-

ast og síðan að hafa kjark til að 
stíga upp og standa með brota-
þola ofbeldis svo hann geti leytað 
sér hjálpar. Hvort sem brotaþol-
inn erum við sjálf eða einhver sem 
við þekkjum til. 

En hvar er fræðslu að fá?  Á 
myndinni sem hér fylgir er QR-
-kóða í vinstra horninu niðri.  Þar 
eru mjög góðar upplýsingar bæði 
í rituðu máli og myndbandsefni.  
Hvetjum við sem flesta að kynna 
sér þessa síðu.  

En því miður eru oft fleiri en 
tveir í ofbeldissamböndum því 
börnin lenda þarna á milli.  Þau 
áhrif sem ofbeldi hefur á börn 
eru djúpstæð og eru þung byrði 
að bera gegnum lífið. 

Starfsmenn Smiðjunnar hafa 
útbúið fyrir okkur appelsínugul 
kerti. Með því að kaupa kerti er 
hægt að minna á átakið og styrkja 
Smiðjuna í leiðinni.

Þekktu rauðu ljósin 
og höfnum ofbeldi

Soroptimistaklúbbur Snæfellsness

Þekktu rauðu ljósin - 
Soroptimistar hafna ofbeldi



Launafólk athugið

DESEMBERUPPBÓT  2022
            

Félagsmenn Verkalýðsfélags Snæfellinga eiga rétt á desemberuppbót samkvæmt kjarasamningum. 
Desemberuppbót miðað við fullt starf er:

Starfsmenn á almennum markaði  - 98.000 krónur. Greiðist eigi síðar en 15. desember
Starfsmenn ríkisins - 98.000 krónur. Greiðist 1. desember ár hvert.
Starfsmenn sveitarfélaga - 124.750 krónur. Greiðist eigi síðar en 1. desember.

Members of the union Verkalýðsfélag Snæfellinga are entitled to a December bonus 
according to collective agreements. The December bonus according to a full time job is:

Employees of the general labour market  – 98.000 kr.
Employees of the government – 98.000 kr.
Employees of the municipality -  124.750 kr.

Dagana 14. til 20. nóvember 
komu á land í höfnum Snæfells-
bæjar alls 836 tonn í 70 löndun-
um. Þar af var landað 536 tonnum 
í 35 löndunum í Rifshöfn og 300 
tonnum í 35 löndunum í Ólafs-
víkurhöfn. Tveir handfærabatar 
lönduðu þessa daga og lönduðu 
þeir 1 tonni í 2 löndunum í Rifs-
höfn. Hjá dragnóta bátunum 
landaði Saxhamar SH 53 tonn-
um í 5, Steinunn SH 49 tonnum í 
4, Gunnar Bjarnason SH 24 tonn-
um í 3, Sveinbjörn Jakobsson SH 

23 tonnum í 2, Magnús SH 19 
tonnum í 1, Rifsari SH 18 tonn-
um í 3, Guðmundur Jensson SH 
16 tonnum í 3, Matthías SH 15 
tonnum í 3 og Esjar SH 13 tonn-
um í 3 löndunum. Hjá litlu línu 
bátunum landaði Tryggvi Eðvarðs 
SH 72 tonnum í 6, Særif SH 60 
tonnum í 5, Kristinn HU 51 tonni 
í 5, Stakkhamar SH 45 tonnum í 5, 
Lilja SH 28 tonnum í 3, Kvika SH 
22 tonnum í 3, Rán SH 10 tonn-
um í 3, Brynja SH 14 tonnum í 
2, Signý HU 9 tonnum í 2, Sverr-

ir SH 9 tonnum í 2, Gullhólmi SH 
7 tonnum í 1 og Kári SH 1 tonni 
í 1 löndun. Hjá stóru línu bátun-
um landaði Rifsnes SH 116 tonn-
um, Tjaldur SH 80 tonnum og 
Örvar SH 80 tonnum og landaði 
hver þeirra einu sinni þessa daga. 

Þessa sömu daga komu á land í 
Grundarfjarðarhöfn 731 tonn í 10 
löndunum. Valdimar GK var eini 
línu báturinn sem landaði þessa 

daga og landaði hann 82 tonnum 
í 1 löndun. Hjá botnvörpu bátun-
um landaði Breki VE 290 tonn-
um í 2, Sigurborg SH 76 tonnum, 
Pálína Þórunn GK 64 tonnum, Hr-
ingur SH 62 tonnum, Farsæll SH 
61 tonni, Runólfur SH 58 tonn-
um, Áskell ÞH 21 tonni og Vörð-
ur ÞH 18 tonnum allir í einni 
löndun.
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Aflafréttir

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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