
Nýr bátur bættist í flotann á 
Snæfellsnesi síðasta laugardag 
þegar Kristinn SH 812 kom til 
heimahafnar í Ólafsvík. Krist
inn er í eigu Breiðavíkur ehf, 
eig endur hennar eru þeir 
feðgar Bárður Guðmunds son 
og Þor  steinn Bárðarson. Bátinn 
keyptu þeir frá Belgíu og sigldu 
honum þaðan í sumar ásamt 
tveimur Belgum. Upphaflega er 
hann smíðaður árið 2010 hjá 
Trefjum í Hafnarfirði af gerðinni 
Cleopatra 50. 14,7 metra langur 
og 4,4 metra breiður. Frá Belgíu 
var bátnum siglt til Hafnarfjarðar 
þar sem hann hefur verið í 
breytingum síðan. Dráttarlúgan 
var stækkuð, sett í hann ný 
dælustöð fyrir spilkerfi ásamt 
nýjum tækjum. Í bátnum eru 
tvær Volvo 500 hestafla vélar 
auk ljósavélar einnig er um borð 
krapavél. Fyrir eiga þeir feðgar 
tvo báta sem báðir verða settir á 
sölu en með kaupum á þessum 
bát verður aðstaðan betri fyrir 

áhöfnina og ákveðið hagræði. 
Kristinn SH fór til veiða strax 
á mánudagskvöldinu en hann 
verður gerður út á línuveiðar 
og fjórir menn í áhöfn.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Kristinn SH 812 til heimahafnar
617. tbl - 13. árg. 19. september 2013

Bjóða þér í skvísuboð í dag 
milli kl 16 og 20 á Blómsturvöllum

Kynning á Benecos lífrænt vottuðum 
þýskum snyrtivörum
10% afsláttur af brúnkuspreyi, OPI naglalökkum 
og vörum frá Önnu Rósu grasalækni

               20% afsláttur af úrum og skartgripum    
 SIGN - OXXO - SNÖ
   15% afsláttur af skóm    SIX MIX
               20 % afsláttur af Ilmvötnum

ATH tilboðin gilda aðeins í dag 

Allir sem versla setja nafn sitt í pott og dregnir verða út
4 vinningar frá Snyrtistofunni Rán og Blómsturvöllum!

Hlökkum til að sjá þig !
Snyrtistofan Rán og Verslunin Blómsturvellir



Félagsmiðstöðinni Af drep 
barst góð gjöf í vik unni. 
Lions konur nar Svan hvít og 
Stein unn voru mættar fyrir 
hönd Lions klúbbsins Þern
unnar á Hellissandi til að 
af henda félagsmið stöð inni tvo 

grjónapúða að gjöf. Að sögn 
Haf dísar og Hall dóru um sjónar
manna Afdreps eru grjóna
púðarnir kærkomin gjöf og 
munu nýtast vel.

þa

Grunnskóla Snæfellsbæjar 
á Hellissandi barst góð gjöf á 
dögunum. Það voru þau Lísa 
framkvæmdastjóri Rútuferða 
ehf/Strætó og Hjalti bílstjóri sem 
komu færandi hendi. Tilefnið 
var að nú er eitt ár liðið frá því 
að fyrirtækið hóf akstur á milli 
Snæfellsness og Reykjavíkur. 

Afhentu þau nemendum 1. 
bekkjar endurskinsvesti af 
þessu tilefni munu vestin 
koma að góðum notum þegar 
farið verður í vettvangsferðir 
því mikilvægt er að allir séu 
séu sýnilegir í umferðinni 
sérstaklega í skammdeginu.

þa

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

Gáfu grjónapúða

Gáfu nemendum 
endurkinsvesti
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Blóðbankabíllinn 
  

Verður í Grundarfirði við Samkaup Úrval 
miðvikudaginn 25. sept. kl. 10:00-13:00. 

 
og í Ólafsvík við Söluskála ÓK (SHELL)  

miðvikudaginn 25. sept. kl. 14:00-17:00. 
 

Allir velkomnir.	  	  
         
                                                        
 

                                                                          
 
                                                                                                                                                                                                

   
    

Eitt af verkefnum Rauða 
kross Íslands undanfarin ár 
hefur verið  verkefnið „Föt 
sem framlag”. Þá eru útbúnir 
staðlaðir fatapakkar með 
fatnaði, teppi og handklæði, 
fyrir annars vegar ungabörn, 
02 ára og hins vegar fyrir 
eldri börn, 212 ára. Þessir 
pakkar eru síðan sendir til 
þróunar og neyðaraðstoðar 
erlendis. Snæfellsbæjardeild 
RKÍ hefur tekið þátt í þessu 
verkefni undanfarin ár og 
mun halda því áfram. Í vetur 
verður eins og síðastliðinn 
vetur hittst í Átthagastofunni 

í Ólafsvík á þriðjudögum frá 
kl. 13.00 til kl. 15.00 frá og 
með 17. september 2013. Þar 
ætlum við að eiga ánægjulega 
samverustund ásamt því að taka 
á móti notuðum barnafötum, 
handklæðum, teppum, garni 
og efnum sem ekki nýtast 
eigendum sínum lengur. Eftir 
þörfum verður einnig  sniðið, 
saumað, prjónað og heklað. 
Lovísa Sævarsdóttir mun stýra 
starfinu eins og undanfarin ár. 

Vonumst við til að sem flestir 
sjái sér fært að leggja okkur lið 
á einn eða annan hátt.

Stjórnin

„FÖT SEM FRAMLAG“
Fatapakkar frá Snæfellsbæjardeildar RKÍ .



Óskum útgerð og áhöfn Kristins SH 812 
til hamingju með bátinn.

Silfurlituðu hreindýrin, 
sem seldust upp sl. haust, 
komin aftur, tvær tegundir.

      Krumma- dúkar og krúsir, gluggahengi 
     og sandblástursfilma frá Sveinbjörgu.

   lamparnir koma aftur í næstu viku, 
nýjar gerðir.

      Mikið af fallegum 
  kertaluktum.

Haustvörurnar 
komnar í hús

Þann 16. september urðu breyt
ingar hjá umboði Olís hér í Snæ
fells bæ, þá létu þau hjón Gunnar 
Gunnarsson og Ester Gunnars
dóttir af störfum. Þau hjón hafa 
verið umboðsmenn frá árinu 1991 
þegar Gunnari bauðst að taka við 
umboðinu, tilboðið freistaði en 
hann hafði verið á sjó samfellt í 27 
ár. Segir hann að starfið hafi alltaf 
verið mjög fjölbreytt en þegar hann 
tók við voru tölvurnar ekki komnar 
í notkun og allt þyngra í vöfum en 
nú í dag. Vinnudagarnir voru mjög 
langir og fyrsta sumarið þjónustaði 
Gunnar tugi trilla, dældi olíu á 
hústanka og rak „gömlu sjoppuna“, 
var hún í frekar litlu hús næði en 
nýtt húsnæði var svo tekið í notkun 
árið 1994. Sagði Gunnar að þau 
hefðu ekki ráðið við þetta allt án 

þessa góða fólks sem þau höfðu í 
vinnu og eru mjög þakklát fyrir það. 
Það var svo árið 2006 að olíufélögin 
sem voru eignaraðilar að húsinu 
ákváðu að skipta nesinu á milli sín, 
var ákveðið að Olís yrði með stöð í 
Stykkishólmi en áfram yrði umboð í 
Ólafsvík. Fluttu þau þá í núverandi 
húsnæði við Ólafsbraut. 

Segja þau hjón að þessi 22 ár 
hafi verið annasöm en jafnframt 
viðburðarrík og eftir sitji þakklæti 
fyrir allt það góða fólk sem þau 
hafi kynnst í starfi sínu og vilja þau 
senda sínar bestu kveðjur. 

Við umboðinu tók Björn Hilmars
son og hóf hann störf þann 1. sept
ember. Björn hefur unnið sem sölu
maður síðustu 30 ár nú síðast hjá 
Nýherja. 

þa

Nýr umboðmaður



Bátar fara og koma og það er 
alltaf ánægjulegt þegar nýir bátar 
koma.  Jökull greindi frá því í 
síðasta blaði að nýr bátur væri að 
koma í staðin fyrir Rifsnes SH og 
núna hefur nýi Kristinn  SH látið 
sjá sig í Ólafsvík.  En báturinn er 
30 BT plastbátur.  

Ennþá eru stóru plastbátarnir 
á nesinu flestir á makríl en því 
fer nú að ljúka.  Brynja SH er 
hæstur með 33 tonn í 9 róðrum.  
Álfur SH er með 29 tonn í 10.  
Litli Hamar SH 27 tonn í 10.  
Særif SH 24 tn í 7.  Sæhamar SH 
17 tn í 5 en báturinn er á línu.  
Kristinn II SH er með 15 tn í 8.  
Fjóla SH 15 tn í 7.  Lilja SH 14,6 
tn í 5 á línu.  

Af minni bátunum þá er t.d 
Sverrir SH með 13 tn í 5, Glaður 
SH 8,5 tn í 3, Kári SH 8,3 tn í 6 
allir á línu og Birta SH 5,3 tonn 
í 4 á handfærum.

Togveiðar ganga ágætlega og 
hefur Hringur SH landað 138 
tonnum í 2 löndunum.  Helgi 
SH 101 tonn, Farsæll SH 93 tn 
og Sóley SH 92 tonn allir í tveim 
löndunum.

Stóru línubátarnir eru útum 
allt land að landa og hafa þeir 
verið að fiska nokkuð vel.  

Tjaldur SH hefur landað á 
seyðisfirði og er með 227 tonn 
í 3.  Rifsnes SH er með 156 tonn 
í 4 á Siglufirði.  Örvar SH 121 tn 
í 4 á sama stað.  Þórsnes SH 87 
tn í 2 á Raufarhöfn.  Saxhamar 
SH 80 tn í 3 í heimahöfn.  
Grundfirðingur SH 54 tn í 2 í 
heimahöfn og Gullhólmi SH 33 
tn í 3 á Siglufirði.  Hamar SH 
sem stundar balaveiðar byrjaði 
í heimahöfn sinni en er kominn 
austur til Djúpavogs og er búinn 
að landa 58 tonnum í 9 róðrum.  

Ekkert mok hefur verið hjá 
dragnótabátunum, tveir hæstu 
bátarnir hafa báðir verið að landa 
afla í Bolungarvík.  Steinunn SH 
er með 80 tn í 9 og Rifsari SH 
75 tn í 8.  í Heimahöfnum eru 
t.d Egill SH með 60 tn í 9.  Esjar 
SH 48 tn í 6 og þar af 14,4 tonn í 
einni löndun.  Ólafur Bjarnarson 
SH 45 tn í 9.  Gunnar Bjarnarson 
SH 45 tn í 10.  Matthías SH 28 
tn í 3 og Haukaberg SH 18 tn í 7

Þar sem Magnús SH er úr leik 
vegna brunans á Akranesi er 
enginn stór netabátur á veiðum 
á Snæfellsnesinu.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Aflafréttir

Laugardaginn 21. september 
kl. 1416, opnar sjötta sýningin 
af sjö í sýningarröðinni „Matur 
er manns gaman“ í  Leir 7 við 
Aðal götu 20 í Stykkishólmi. 

Í þetta sinn sýna Helga Pálína 
Brynjólfsdóttir, Ingibjörg Helga 
Ágústs dóttir og Páll Kristjáns
son, textíl, útskurð og hnífa. 

Helga útskrifaðist frá textíl
deild Listiðnaðarháskólans í 
Helsinki (UIAH) í Finnlandi 
vorið 1988. Hún vinnur að 
marg  víslegum textíl og bók
verkum sem hún hefur sýnt 
á sýningum hérlendis og 
erlendis. Á sýningunni sýnir 
Helga bómullardúka þar sem 
hún vinnur út frá þemanu fugl 
eða fiskur.

Ingibjörg hefur undanfarin 
ár unnið tréverk byggð á ís 
lenskum þjóðsögum og þjóð
trú. Á þessarri samsýningu í Leir 
7 mun hún aðallega taka fyrir 
grágæsina ýmist sem borð eða 

veggskraut. Gæsirnar sem eru 
í fullri stærð eru skornar út úr 
Linditré sem Ingibjörg notar 
nær alfarið í sín verk.

Páll hefur smíðað hnífa í um 
30 ár og haft það að atvinnu sl. 20 
ár. Hann notar tré, horn, tennur  
og bein í sköftin á hnífunum 
sínum. Nýlega byrjaði Páll og 
konan hans Soffía  að hanna 
eldhúshnífa sem verða  ásamt 
veiði og útivistarhnífum á 
sýningunni. 

Litbrigði haustsins er við
fangs efni sýningarinnar. Á 
opn un verður gestum boðið 
að smakka á villibráð fjallanna. 

Sýningin stendur til 14. 
október. Allir velkomnir.  

Fréttatilkynning

DÚKAR-FUGLAR-HNÍFAR

Stjórnir Gjafa og Sjálfstæðisfélags Grundar�arðar 
boða til sameiginlegs félagsfundar

Aðalmál á dagskrá verður tilhögun á uppröðun 
lista fyrir næstu sveitastjórnarkosningar.

Fundurinn verður haldinn 
í Sjálfstæðishúsinu, Grundargötu 24. 

Sunnudaginn 22. september kl. 20:00

Hvetjum alla félagsmenn til að mæta

Sjálfstæðisfélag Grundar�arðar og
Gja�, félag ungra sjálfstæðismanna í Grundar�rði

Sameiginlegur
félagsfundur

sunnudaginn 22. sept. kl. 14.00

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju

Allir velkomnir

EINBÝLISHÚS TIL LEIGU
Til leigu 160 fm einbýlishús í Ólafsvík. Á efri hæð eru 
3 svefnherbergi, eldhús, nýuppgert baðherbergi, 
stofa, forstofa og hol ásamt stigagangi á neðri hæð. 

Á neðri hæð er gott þvottarhús, gangaherbergi, 1 
svefnherbergi og salernisaðstaða. 

Áhugasamir vinsamlega sendið fyrirspurn í tölvupósti:
 liljan@mi.is eða ha�ð samband eftir klukkan 5 á daginn 
í síma 8682949.
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Opnunartímar

MÁNUD. 6.30 - 13.15  &  15.00 - 20.00

ÞRIÐJUD.  6.30 - 13.15  &  15.00 - 20.00

MIÐVIKUD. 6.30 - 13.15  &  15.00 - 20.00

FIMMTUD.  6.30 - 13.15  &  15.00 - 20.00

FÖSTUD.  6.30 - 13.15  &  15.00 - 19.00

LAUGARD.  9.00 - 13.00  

TILBOÐ FYRIR 
HELDRIBORGARA

Mánaðarkort í stöðina fyrir 65 ára og eldri 

verður á kr. 6.000,-

Tilboð á mánaðarkortum í líkamsrækt
dagana 21. sept. - 28. sept. 2013

10.500 - 20% afsl. = 8.400,-

LÍFSTÍLSKEPPNIN
Lífstílskeppnin  „Góður lífstíll“ verður í 12 vikur, tímabilið 28. september - 21. desember. 
Viktun og mæling (líka myndataka fyrir þá sem vilja) í Sólarsporti 
laugardaginn 28. september kl. 12:00.

Þátttökugjald er kr. 10.000,-. Þeir sem taka þátt í Góðum lífstíl fá 3 mán. kort á kr 18.000,-

Vinningarnir verða auglýstir síðar og þeir verða glæsilegir.

ÁTAKIÐ
byrjar 2. október 2013 (miðvikudag) 

og verður í 5 vikur.

Skráning er hafin.



H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

/S
ÍA

 –
 1

2
-1

8
5

3

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

VÁTRYGGINGAR FYRIR SJÁVARÚTVEGINN

VÁTRYGGINGAR SNIÐNAR 
AÐ ÞÍNUM ÞÖRFUM

Vátryggingaþörf fyrirtækja er mismunandi eftir stærð og umfangi 
þeirra. Mikilvægt er að vátryggingavernd sé sniðin að þörfum 
hvers fyrirtækis. Við veitum faglega ráðgjöf og þjónustum allar 
stærðir og gerðir fyrirtækja í sjávarútvegi. 



Globicephala er samsett úr 
tveimur orðum, annarsvegar 
latneska orðinu globus sem 
þýðir hnöttur og hinsvegar 
gríska orðinu kepale sem þýðir 
höfuð. Melas er svo komið af 
gríska orðinu melanus sem þýðir 
svartur. Því mætti þýða nafn 
þessa hvals sem kúluhausinn 
svarti.

Grindhvalur eða marsvín er 
tannhvalur sem tilheyrir ætt 
höfrunga og ættkvísl grindhvala. 
Þessari ætthvísl tilheyrir önnur 
tegund sem kallast Flipahvalur 
en hann heldur sig í hlýrri sjó.

Útlit
Grindhvalur hefur sívalan búk 

sem mjókkar til beggja enda. 
Hausinn er stuttur með hátt enni 
sem nær fram á stutt trýni. Bægsli 
eru löng og mjó og geta náð allt 
að 30% af heildarlengd dýrsins. 
Töluverður stærðarmunur er á 
kynjunum og verður tarfurinn 
mun stærri. Kýr verða á bilinu 4 
 6 m  og allt að 3 tonn að þyngd 
en tarfar 58,5 m og allt að 5 tonn 
að þyngd.

Lífslíkur dýrsins eru 30 50 ár. 

Útbreiðsla og atferli
Grindhvalir halda sig í Norður

Atlantshafi og Suðurhöfum.  
NorðurAtlantshafstegundin er 
undirtegund (G. m. melaena), 
sem eyðir vetrinum sunnan 
55°N en flakkar norður á sumrin 
og er algeng við Grænland og 
Ísland og í Barentshafi.  Þeir lifa 
bæði í úthafinu og á grunnsævi 
og eru mjög félagslyndir.

Í hverri hjörð geta verið allt 
frá nokkrum dýrum uppi í mörg 
þúsund. Grindhvalir synda 
iðulega í hópum á land upp, 
hvað þessu veldur er óþekkt. 
Hjarðeðli hópsins er svo sterkt 
að þegar fremstu dýrin hafa 
hlaupið á land fylgja þeir sem 
utar eru beint í opin dauðan.

Grindhvalir eru fjölkvænisdýr.  
Kvendýrin verða kynþroska 6 ára 
en karldýr 12 ára.

Mökun fer fram í apríl  maí, 
meðgangan er 16 mánuðir og 
kálfurinn er á spena í 21  22 
mánuði.  Kálfurinn er u.þ.b. 2 m 
langur og 7080 kg við fæðingu.  
Kýrnar bera þriðja hvert ár.  

Köfunartíminn er venjulega 4 
mínútur og mesta köfunardýpi 
er álitið 350 m.  Þeir sofa í svo 
þéttum hnapp, að bægslin snert

ast.
Aðalfæða grindhvala er 

smokk fiskur, en fiskur slæðist 
líka með.  Hér er grindhvalurinn 
al gengastur við norðvestur og 
vesturstrendurnar.  Ekki er vitað 
um heildarfjölda grindhvala í 
heiminum. 1989 sýndu talningar 
í norðaustur Atlantshafi að 
stofn  stærð grindhvala væri um 
780 þús. dýr. Áætlað er að fjöldi 
þeirra við Ísland sé 100.000  
200.000.

Nýting
Skipulegar veiðar hafa ekki 

verið stundaðar á Íslandi en 
hvalreki hefur verið nýttur 
eins lengi og land hefur verið 
byggt. En eins og flestir vita hafa 
frændur vorir Færeyingar nýtt 
hvalinn og sýna gögn frá 1584 
að þar hafa veiðarnar sveiflast frá 
800 til 2000 dýrum á ári.

Miklar veiðar voru stundaðar 
við Nýfundnaland á seinni hluta 

20. aldar sem virðast hafa gengið 
mjög á stofnstærð þar.

Hafrannsóknastofnun óskar 
eftir upplýsingum um fjölda 
dýra sem gengu á land. 

Á mánudag, 9. september, 
fóru starfsmenn útibúsins í 
Ólafsvík og mældu og tóku 
sýni úr dýrum. Þá voru 6 dýr 
á Fróðárrifinu auk tveggja dýra 
sem höfðu verið grafinn, 8 voru 
á norðurgarðinum í Rifshöfn og 
7 dýr voru í fjörunum austan við 
Rif samtals 23 dýr sem vitað er 
um. Af fréttaflutningi að dæma 
virtust þetta hafa verið mun fleiri 
dýr, mikilvægt er fyrir stofnunina 
að fá sem nákvæmastar tölur yfir 
fjölda dýra. Hægt er að koma 
upplýsingum til starfsmanna 
útibúsins í síma 8916476 eða 
á póstafangið hlynur@hafro.is

Hlynur Pétursson útibússtjóri, 
Hafrannsóknastofnun

Grindhvalur (Globicephala melas)

Kirkjan okkar

Vinir í bata.
Mannrækt – viltu bæta lífsgæðin?
Tólf spor – andlegt ferðalag í Ingjaldshólskirkju í vetur.
Opinn fundur verður miðvikudagana 25. september 
og 2. október kl. 20.
Sjá nánar á nýrri heimasíðu kirkjunnar www.kirkjanokkar.is .

Barna- og æskulýðsstarf.
Sunnudagaskólinn, sem er sameiginlegur fyrir báða söfnuðina, 
verður á sunnudögum í vetur kl. 11 í Ingjaldshólskirkju 
frá og með 22. september og eftir áramót í Ólafsvíkurkirkju.

TTT verður í Ólafsvíkurkirkju á hverjum miðvikudegi kl. 14:15.

Æskulýðsfundir verða í Ólafsvíkurkirkju annan hvern miðvikudag 
kl. 19:30 og hefst 25. september.

Foreldramorgnar.
Foreldramorgnar, sem eru sameiginlegir fyrir báða söfnuðina, 
eru á �mmtudögum í Ólafsvíkurkirkju frá kl. 10-12.

Sóknarprestur.

Í vetur mun 1. bekkur og 2. 
bekkur æfa saman og eru æfingar
nar kl. 15:10 á mánudögum og 
16:10 á fimmtudögum.  

3. bekkur og upp úr munu 
æfa kl. 14:10 á mánudögum og 
17:10 á fimmtudögum.

Við stefnum á að fara fljótlega 
í áheitasund og eru foreldrar 
og aðrir gestir velkomnir að 
koma og horfa á og hvetja 
börnin.  Nánari tímasetning 
verður auglýst síðar.  Einnig 
stefnum við á að halda jólamót 
fyrir krakkanna á nesinu, en 
þetta mun vera í höndum 
sundráðsins.  Komnar eru tvær 

mæður í sundráðið, ef þú hefur 
áhuga á að vera með þá getum 
við bætt við fleirum í ráðið.  Þeir 
sem hafa áhuga geta sent mér 
tölvupóst á helene@simnet.is.

Froðusundspartýið og Stykk
is hólms æfingin verða haldin 
við fyrsta tækifæri og Borgar
nes mótið og Lionsmótið verður 
haldið eftir áramót.

Vegna framkvæmda á sund
lauginni verða einhverjar breyt
ingar á stundatöflunni í vetur, 
en eins og staðan er núna þá 
er ekki komin nein tímasetning 
á þær.

Helen

Sundæfingar



Staða og horfur í atvinnu- 
og efnahagsmálum

Starfsmenn Hagfræðideildar Lands- 
bankans fara yfir stöðu og horfur í 
atvinnu- og efnahagsmálum á Íslandi. 

Rektor Háskólans á Bifröst kynnir 
átak skólans í samstarfi við Samtök 
sveitarfélaga á Vesturlandi í þeim 

tilgangi að efla tengsl atvinnulífs og 
skóla. Háskólinn á Bifröst óskar eftir 
liðsinni fyrirtækja með þátttöku í 
sérstöku nemendaverkefni. Tilgangurinn 
er að auka færni nemenda í vinnu við 
raunhæf verkefni sem jafnframt gagnast 
fyrirtækjum.

Landsbankinn á Snæfellsnesi og Háskólinn á Bifröst boða til fundar 

á Kaffi Belg í Ólafsvík, fimmtudaginn 26. september kl. 20.30.

Dagskrá:

Setning                                       
Þórhalla H. Baldursdóttir, útibússtjóri Landsbankans á Snæfellsnesi 

Atvinnulífið – staða og horfur            
Ari Skúlason, sérfræðingur hjá Hagfræðideild Landsbankans         

Bifröst – skóli atvinnulífsins             
Vilhjálmur Egilsson, rektor Háskólans á Bifröst

Umræður og fyrirspurnir

Vinsamlega skráið þátttöku með því að hringja í síma 410 4190 eða senda 
tölvupóst á netfangið 0190@landsbankinn.is. Boðið verður upp á kaffiveitingar.


