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Makríltorfur við Snæfellsnes
Í lok síðust viku var mikið af
makríl við höfnina í Ólafsvík,
makríltorfan synti inn í höfnina og var mikill atgangur hjá
veiðimönnum sem voru á
bryggjunni með veiðistangir,
fiskur var á í hverju kasti. Makríllinn virtist vera elta síli því
að þegar veiðimenn opnuðu
nokkra fiska kom í ljós að innihald magans var að mestu
sandsíli.
Sjómenn hafa orðið varir við
nokkuð stórar torfur af makríl
og nokkur áhugi á að komast í
að veiða þetta, Grétar Vilbergsson gerir út Silfurnes SF
frá Höfn sem útbúinn er til
krókaveiða á makríl og kom
hann með bátinn til Ólafsvíkur
þegar fréttist af makrílgengdinni. Grétar bauð nokkrum útgerðarmönnum í róður með
sér til að kynna fyrir þeim búnaðinn sem hann notar til veiðanna og eitthvað er um að

menn séu búnir að útbúa sig
til veiðanna en minna er þá
um makríl og hafa heimamenn ákveðið að bíða eftir
meiri makrílgengd. Silfurnes
SF hefur frá því á föstudag
landað tæpu tonni af makríl í
Ólafsvík. Makrílveiðar geta

orðið ágætis búbót fyrir smábátaeigendur á Snæfellsnesi ef
fiskurinn ákveður að leggja
leið sína reglulega upp að
Snæfellsnesi.
Frá og með deginum í dag
verða strandveiðar á svæði A,
sem nær frá Eyja- og Miklaholtshreppi til Skagabyggðar,

bannaðar. Í Snæfellsbæ hefur
51 bátur verið gerður út til
strandveiða, flestir frá Rifi eða
24. Strandveiðiflotanum verður þá líklega lagt til næstu
mánaðarmóta en þá hefst
nokkura daga kapphlaup við
að ná ágústskammtinum.

HÚS TIL SÖLU
Vallholt 1, lækkað verð
76,5 fm. íbúð á efri hæð í fjölbýlishúsi
byggðu árið 1973. Íbúðin sem var
endurnýjuð fyrir nokkrum árum skiptist í
hol, rúmgott þvottahús, eitt svefnherbergi, eldhús og stofu. Plastparket er á
holi, stofu, eldhúsi og svefnherbergi og
flísar eru á baði. Nýleg innrétting er á eldhúsi og nýlegir skápar í svefnherbergi.
Verð 4.000.000-.
Sjá myndir og nánari upplýsingar um eignina og aðrar eignir
á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar: fasteignsnae.is
Á Fasteignasölu Snæfellsness eru öll störf unnin af
löggiltum fasteignasala sem tryggir öryggi í viðskiptum.
Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is

Veiðafæra- / beitningaskúr
til sölu
Snoppuvegur 6.
Skúrinn er 187 fm að stærð og
er stærsti skúrinn í lengjunni,
skúrnum hefur verið mjög vel
við haldið og er m.a. nýlegt
þak og gluggar, mjög góður
frystiklefi, góð hurð sem búið
er að stækka.
Ásett verð: 4.000.000
Uppl. í síma 892 8203

Prentsmiðjan Steinprent verður lokuð
vegna sumarleyfa 27. júlí - 7. ágúst

Jafntefli gegn ÍR

Í síðasta Jökli misritaðist að jökull kæmi næst út
13. júlí og mátti skilja það svo að Jökull væri að fara
í eins árs útgáfufrí.
Ritstjóri hefur fengið mikil viðbrögð við þessari vitleysu og
gott að vita að lesendur fylgjast vel með því
sem fram kemur í blaðinu.

Bæjarblaðið Jökull
kemur næst út 13. ágúst (á þessu ári)

Harpa gleðigjafi!

Harpa Finnsdóttir er sannkallaður gleðigjafi á Jaðri.
Hún hefur komið í heimsóknir til heimilisfólksins að
jafnaði tvisvar í viku sl. ár og
boðið því í ýmis konar leiki
og leikfimi.
Nú sem fyrr, um mitt sumar, slær Harpa ekki slöku við;
mætir alltaf kát og hress og

allir taka þátt í líflegri og
skemmtilegri dagskrá sem
hún býður upp á hverju
sinni.
Heimilisfólkið er því að
vonum kátt og endurnært
eftir hverja heimsókn Hörpu!
Kærar þakkir, elsku besta
Harpa okkar!
Heimilisfólkið á Jaðri.

Víkingur lék gegn ÍR í
Ólafsvík sl. föstudag, leiknum lauk með jafntefli 2-2.
Leikmenn ÍR skoruðu fyrsta mark leiksins en Fannar
Hilmarsson svaraði með því
að skora tvö mörk fyrir Víkinga svo að í hálfleik var
staðan 2-1 fyrir Víking, ÍRingar náðu svo að jafna á 90.
mínútu leiksins. Batamerki
eru á leik liðsins en á brattan
var að sækja fyrir Víking í
þessum leik og fengu þeir 6
gul spjöld og eina brottvísun
og léku því einum manni
færri síðustu 25 mínútur
leiksins, leikmenn ÍR fengu
engin spjöld. Dómari var
Hans Kristján Scheving.
Eftir elleftu umferð eru
Víkingar á botni deildarinnar
með sjö stig ásamt Aftureldingu en næstu lið þar fyrir
ofan eru með tólf stig, Víkingar eiga eftir að spila leik
11. umferðar en hann er

gegn Fjarðarbyggð, hann
verður leikinn nk. þriðjudag.
Næsti leikur Víkings er
gegn Víking R. á föstudag og
verður hann í Ólafsvík kl. 20.

Smáauglýsingar
Til leigu
er 120 m2 íbúð að Hjarðartúni 12 efri hæð, Ólafsvík. fjögur
svefnherbergi. Laus strax. Upplýsingar í síma 8963867 Kristján.

Til leigu
er 99 m2 íbúð að Ólafsbraut 64, neðri hæð. Þarfnast viðgerðar
sem gæti gengið upp í leigu. Íbúðin er laus núna.
Upplýsingar hjá Kristjáni í síma 8963867.

Upplag: 800
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf.
og dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ.
Blaðið kemur út vikulega.

Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík
355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími: 436 1617

Góðir nágrannar
og hamarshögg!
STARFSFÓLK ÓSKAST
Starfsfólk óskast í matvöruverslun.
Um er að ræða hlutastarf eða heilsdagsstarf.
Upplýsingar á staðnum gefur Kristín.
Virkið

Eins og flestir bæjarbúar
hafa tekið eftir gengur nýbygging við Dvalar- og hjúkrunarheimilið vel!
Hinir hressu iðnaðarmenn
í nýbyggingunni eru auk þess
góðir nágrannar og sambýlið
við þá er með endemum gott.
Þeir taka daginn snemma og
heimilifólkið á Jaðri lætur sér
vel líka að vakna við hamarshöggin og ýmisleg umsvif við
verkið. Vistfólk og starfs-

menn tóku sig til einn daginn
og buðu strákunum í heimsókn til að spjalla og þiggja
kaffi og með því. Þeir þáðu
það með þökkum og var mikið fjör, glens og gaman og
tókust með sambýlingunum
góð kynni.
Kristjana Sigurðardóttir í
Hlíðarholti tók sig til af sínum myndarskap og bakaði
vöfflur ofan í mannskapinn
við góðar undirtektir.

Sími: 436 1291· www.bylgja.is · Netf. bylgja@bylgja.is

Tónleikar

Ruslið reyndist
260 kg

Það var hress hópur ungmenna úr Vinnuskóla Snæfellsbæjar sem tók til hendinni í fjörunni við Malarrif í
síðustu viku. Krakkarnir
komu í einn dag í vinnu fyrir
þjóðgarðinn við að tína rusl
úr fjörunni og nágrenni.
Ruslið var flokkað í það sem
var endurvinnanlegt og

ekki. Aðeins tókst að hreinsa
hluta strandarinnar þar sem
ruslið reyndist það mikið en
ströndin leit ólíkt betur út
eftir tiltektina. Í heild tíndi
hópurinn 260 kg af rusli.
Myndin er tekin í hádegispásu þegar boðið var upp á
grillaðar pylsur.

Hjónin Michelle og Eggert
Nielson héldu tónleika á Hótel Hellissandur laugadaginn
4. júlí sl. Tónlistinn er þeirra
áhugamál og þau syngja saman hugljúf lög og spila á gítara
lög úr ýmsum áttum og eru
þar íslensk lög meðtalin.
Hjónin eru búsett í Virginiuríki í Bandaríkjunum og eru
miklir Íslandsvinir og á ferðum sínum um Ísland hefur
Súðavík hrifið hug þeirra og
eiga þau nú nokkur sumarhús
þar sem leigð eru út yfir ferða-

mannatímann.
Eggert á ættir að rekja til
Hellissands. Amma hans Rósbjörg Sigurðardóttir var dóttir
hjónanna Stefaníu Stefánsdóttur og Sigurðar Jónatanssonar sem bjuggu í Garði í
Keflavík og einnig á Fossi í
Neshreppi utan Ennis. Rósbjörg var hálfsystir Sigurjóns
Kristjánssonar, en hans er getið sem formanns með útræði
frá Hellissandi og síðar var
lengi skipsstjóri á Akranesi.

