6. október 2016

758. tbl - 16. árg.

Uppskeruhátíð og maraþon
Fótboltamaraþon fór fram um
helgina á vegum Snæfellsnes
samstarfsins, var það haldið í
Íþróttahúsi Snæfellsbæjar og í
leiðinni voru haldnar uppskeru
hátíðir hjá krökkunum og veittar
viðurkenningar. Krakkarnir
spiluðu fótbolta í 22 tíma og tók
meistaraflokkur karla síðustu
tvo tímana fyrir þau í Reykjavík
þegar þeir spiluðu síðasta leik
sumarsins í Pepsídeildinni við
Stjörnuna. Grillaðar voru pylsur
fyrir krakkana sem þau gæddu
sér á, á milli leikja. Uppskeru
hátíðirnar voru tvískiptar þetta
árið og almenn ánægja með
það. Í 5. flokk karla voru veittar
viðurkenningar fyrir mestu
framfarir og þær fengu Ísak
í A liði yngra ár, Anton Erik A
lið eldra ár, Davíð Svanur B lið
yngra ár, Gabríel Ómar B lið
eldra ár, Jónas Már C lið yngra ár,
Kristinn Freyr C lið eldra ár. Fyrir
mestu framfarir í 5 flokk kvenna
á yngra ári fékk Sylvía Dís og á
eldra ári Laufey Lind. Í 4. flokk
kvenna fékk Sara viðurkenningu
fyrir mestu framfarir, Mýra var
markahæst og Birgitta Sól fékk
viðurkenninguna leikmaður
ársins. Hjá strákunum í 4. flokk
fékk Ingvar Freyr viðurkenningu
fyrir mestu framfarir. Bjartur
Bjarmi fékk tvær viðurkenningar
fyrir að vera markahæstur og

leikmaður ársins. Í 3. flokk
kvenna sýndi Erika Rún mestu
framfarir og fékk viðurkenningu
fyrir það, Regína var markahæst og
Kristín Olsen var valin leikmaður
ársins. Að lokum fengu strákarnir
í 3. flokk viðurkenningar og þar
voru það Benedikt Björn R. sem
var markahæstur, Arnleifur var
valinn efnilegasti leikmaðurinn
og Pétur Steinar leikmaður
ársins. Heppnaðist maraþonið
mjög vel og gaman að ljúka
sumrinu á þennan hátt.

Tók Geisla í tog

þa

Klukkan rétt rúmlega
ellefu síðasta föstudag fékk
Björgunarb áturinn Björg
útkall. Um var að ræða Geisla
MB-87 sem verið var að ferja
inn í Stykkishólm en þar átti
að taka bátinn upp á land. Ekki
vildi betur til þegar báturinn
var staddur norður af Búlands
höfða að drifið bilaði og var

ekkert annað að gera en að fá
aðstoð. Björgin var kominn
af stað um 20 mínútum síðar
eða klukkan 12.45 vel gekk að
koma taug í bátinn enda veður
gott, smá norðan gola, gekk
heimferðin vel og báturinn
kominn i Rifshöfn klukkan
13.45, tók þetta ferðalag því
þa
um 2 klukkutíma.

Kennsla í
leirdúfuskotfimi

Kæru Snæfellingar!
Nú er veturinn að
nálgast, við erum með
umboð fyrir öll dekk frá
Dekkverk. Útvegum ný
dekk með sólarhringsfyrirvara. Sjá verð á
dekkjum á dekkverk.is
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

Síðastliðinn sunnudag fengum
við hjá Skotfélagi Snæfellsness
góða gesti í heimsókn, en þá
komu þau Snjólaug María Jóns
dóttir og Guðmann Jónasson frá
Skotfélaginu Markviss frá Blöndu
ósi í heimsókn ásamt fjölskyldu.
Snjólaug og Guðmann eru bæði
virkir skotmenn og taka þátt í
fjölmörgum mótum ár hvert
víðsvegar um landið. Guðmann
hefur séð um byrjendakennslu

hjá Skotfélaginu Markviss og er
með ISSF-D þjálfararéttindi auk
annarra námskeiða í þjálfun og
var tilgangur heimsóknarinnar
m.a. að kynna sér æfingasvæðið
okkar og leiðbeina okkar félags
mönnum í leirdúfuskotfimi.
Guðmann ætlar svo að koma til
okkar aftur síðar og vera með
ítarlegri kennslu, en það verður
auglýst þegar þar að kemur.

Sýningartjald í
Frystiklefann

Hátíðinni Northern Wave
hefur verið tekið svakalega vel
í Snæfellsbæ og með hjálp fyrir
tækja á svæðinu hefur hátíðin
náð að fjárfesta í stóru sýningar
tjaldi sem mun vera áfram í Frysti
klefanum og nýtast í frekari bíóog leiksýningar. Í samtali við

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.
Það er í lagi að skila fyrr.
Upplýsingar um auglýsingaverð
á www.steinprent.is

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.

blaðamann Jökuls sagði Dögg
Mósesdóttir að það er greinilegt
að fyrirtæki og bæjaryfirvöld í
Snæfellsbæ sjá verðmætin sem
liggja í menningarstarfsemi og
vilja sýna það í verki sem er
ómetan
l egur stuðningur við
hátíð sem þessa.

Aðalfundur

Hjónaklúbbs Eyrarsveitar
Ágætu félagar, aðalfundur Hjónaklúbbs Eyrarsveitar verður haldinn
fimmtudaginn 13. október 2016 í Kaffi Emil klukkan 20:30.
Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf.
Skýrsla stjórnar fyrir starfsárið 2015-2016
Ársreikningur
Kosning stjórnar
Önnur mál

Sandholt 22a, Ólafsvík

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

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

Stjórnin

BLUE THERAPY
CREAM-IN-OIL
Uppbyggjandi virkni „sea sugar“ og
viðgerðareiginleikar olía af náttúrulegum uppruna í fersku kremgeli
sem bráðnar inn í húðina.
VINNUR HR ATT GEGN
SJÁ ANLEGUM ÖLDRUNAR
EINKENNUM. Á AÐEINS
2 VIKUM ENDURHEIMTIR
JAFNVEL ÞURR HÚÐ
SJÁ ANLEGA MÝKT,
ÞÉTTLEIK A OG LJÓMA.

LIVE
MORE

VINNUR HRATT GEGN SJÁANLEGUM
ÖLDRUNAREINKENNUM
CHRISTY TURLINGTON-BURNS

www.biotherm.com

BIOTHERM KYNNING
Í APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR FÖSTUDAGINN 7. OKT.
GLÆSILEGUR KAUPAUKI FYLGIR ÞEGAR ÞÚ KAUPIR BIOTHERM
VÖRUR FYRIR 7.800 KR. EÐA MEIRA.

„MUST HAVE“ FRÁ BIOTHERM:

20%
AFSLÁTTUR AF

BLUE THERAPY

FRÁ BIOTHERM

BIOSOURCE TOTAL RENEW OIL OG BIOCILS WATERPROOF.
· NÝ HREINSIOLÍA SEM UMBREYTIST Í FROÐU OG HENTAR ÖLLUM KONUM SEM LEITA AÐ

ÞÆGILEGRI, ÖFLUGRI OG NÆRANDI HREINSUN. OLÍAN HREINLEGA BRÁÐNAR Á HÚÐINNI OG
NÆRIR HANA MEÐAN FROÐAN HREINSAR UPP ÖLL ÓHREININDI OG MENGUN. HENTAR FYRIR
ANDLIT OG AUGU. HÚÐIN VERÐUR FULLKOMLEGA HREIN, NÆRÐ OG ENDURNÝJUÐ.

· NÝR TVEGGJA FASA MILDUR AUGNHREINSIR

SEM LEYSIR UPP VATNSHELDA AUGNFÖRÐUN ÁN ÞESS AÐ SKILJA EFTIR
SIG FITUFILMU. FJARLÆGIR MIKLA FÖRÐUN OG ERFIÐUSTU MASKARA.
HENTAR VIÐKVÆMUM AUGUM OG ÞEIM SEM NOTA LINSUR.

20%
AFSLÁTTUR AF

MUST HAVE
FRÁ BIOTHERM

10%

ÖÐ RU M
AF SLÁ TTU R AF

BIOTHERM
VÖ RU M .

Northern Wave á Rifi
Alþjóðlega kvikmyndahátíðin
Northern Wave verður haldin
helgina 21.-23 október næst
komand í Frystiklefanum á Rifi.
Þetta er í níunda sinn sem hátíðin
er haldin en hingað til hefur hún
farið fram á Grundarfirði. Með
auknum ferðamannastraumi
reyndist erfitt að fá nægt
gistipláss fyrir gesti hátíðarinnar
á Grundarfirði og hefur hátíðin
því verið færð í Snæfellsbæ.
Gestir hátíðarinnar munu
gista í ólíkum bæjarfélögum á
svæðinu en hátíðin mun bjóða
upp á skutlþjónustu á milli staða.
Í ár hefur verið lögð mikil
áhersla á að búa til skemmtilega
dagskrá fyrir börn en hátíðin
fer fram um vetrarfríshelgi
grunnskólabarna. Boðið verður
upp á sérstakar dagskrá mynda
fyrir börn, hreyfimyndanámskeið
en afraksturinn verður sýndur
á hátíðinni og að lokum verða
sýndar skrípómyndir á 8mm
sýningarvél en krökkum verður
boðið að prófa að þræða vélina
sjálf. Hægt er að skrá börn á
hreyfimyndanámskeiðið með
því að senda tölvupóst á info@
northernwavefestival.com eða
hringja í síma 7700577.
Fyrir utan metnaðarfulla
sýningu á yfir sextíu alþjóðlegum
stuttmyndum, íslenskum tón
listarm yndb öndum og stutt
myndum býður hátíðin upp á
tónleika, fyrirlestur og að lokum
fiskiréttasamkeppni. Fiskirétta
keppnin hefur slegið í gegn en
þar fá bæjarbúar tækifæri til
að flagga því góða hráefni sem
framleitt er á staðnum, þ.e.a.s.
Fisknum og keppa sín á milli um
besta fiskiréttinn eða súpuna. Í
ár langar okkur til að hvetja fólk
í veitingarrekstri á svæðinu til
að koma með rétt. Hrefna Rósa
Sætran dæmir keppnina en í
verðlaun er Dekurgjafabréf fyrir
tvo á Hótel Búðir að verðmæti
53.900 og gjafabréf fyrir tvo út að
borða á Fisk- eða Grillmarkaðinn.
Skráning fer fram á heimasíðu
hátíðarinnar
www.northernwavefestival.com
eða á
info@northernwavefestival.com

Auk fjölda innlendra og erlendra stuttmynda verður m.a. boðið upp á tónleika þar sem m.a. Védís Hervör kemur fram.

Nokkrir tónlistarmenn munu
spila á hátíðinni og fylgja þannig
eftir tónlistarmyndböndum
sínum en nú þegar hefur
Védís Hervör, Futuregrapher,
Chryptochrome og Bláskjár
staðfest að þau munu spila á
hátíðinni.
Heiðursgestur hátíðarinnar
verður leikkonan Ilmur
Kristjánsdóttir sem ætti að vera
öllum íslendingum góðkunnug
en erlendir gestir hátíðarinnar
ættu að kannast við hana úr
þáttaröðinni Ófærð. Ilmur
mun sitja fyrir svörum á hátíð
inni og ræða sína reynslu af
kvikmyndagerð, sem leikkona
en líka sem handritshöfundur.
Við vonum að íbúar á
svæðinu njóti hátíðarinnar sem
og gestir hennar og bjóðum
alla hjartanlega velkomna.
Allar nánari upplýsingar á
northernwavefestival.com

Fjölskylduguðsþjónusta
Sunnudaginn 9. október verður fjölskylduguðsþjónusta
kl. 14 í Kolbeinsstaðakirkju.
Lögð verður áhersla á frjálslegt form og að fræðsla, söngur
og leikir ásamt öllu því sem fram fer verði sniðið að yngri
kynslóðinni svo þau upplifi sig bæði velkomin og sem
þátttakendur í kirkjunni.
sr. Páll Ágúst Ólafsson hefur umsjón með samverunni.
Það eru allir hjartanlega velkomnir ungir sem eldri.
Foreldrar eru sérstaklega hvattir til að mæta með börnin sín!

Skíðasvæði
Snæfellsness

Fyrir rétt um 9 mánuðum kom
saman hópur skíðaáhugamanna
á Snæfellsnesi til þess að ræða
um uppbygging á sameiginlegri
skíðalyftu fyrir alla Snæfellinga
hér á Snæfellsnesi. Óskað var
eftir hugmyndum að hentugu
svæði og farið var í undir
búningsvinnu við að kynna sér
þau svæði frekar. Mörg spjót
beindust að brekkunum fyrir
ofan Grundarfjörð þar sem
veðurskilyrði þar eru oft góð
og mikill snjór. Eftir nokkra
umræðu og þegar í ljós kom
að lyftan í Grundarfirði var í
nothæfu standi, var ákveðið að
hefjast handa við að endurbyggja
skíðasvæðið í Grundarfirði til að
byrja með, en með möguleika
á frekari uppbyggingu annars
staðar þegar fram líða stundir.
Það var þó ljóst að endur
uppbygging á skíða
s væðinu
í Grundarfirði yrði mikil og
kostnaðar
s öm vinna og því
var sett upp þriggja ára áætlun
hvað varðar innkaup og upp
byggingu. Hópurinn fékk strax
góðar undirtektir og fann fyrir
miklum meðbyr frá fólki úr öllum
áttum og svo virtist sem allir væru
til í að hjálpa til. Haldnir voru
opnir fundir og farið af stað
með fjáröflun til þess að kaupa
nýja diska á lyftuvírinn, því allir
gömlu diskarnir voru komnir
til ára sinna. Þessi söfnun gekk
vonum framar og þökkum við
öllum þeim einstaklingum og
fyrirtækjum sem lögðu okkur lið.
Búið er að kaupa nýja diska á
alla lyftuna og nokkra til vara, en
þeir kostuðu um 1.700.000 kr.
hingað komnir. Einnig er búið
að kaupa nýjan vír í lyftuna og
fengum við góða aðstoð við það,
en vírinn kostaði um 300.000 kr.
Búið er að kaupa nýjar reimar í
lyftumótorinn og senda hjólin úr
miðmastrinu í yfirhalningu hjá

gúmmívinnslu og má því segja
að búið sé að endurnýja nánast
alla lyftuna.
Hvað skíðaskálann varðar þá
höfum við fengið fjárstyrk til
að endurbyggja hann, klæða að
utan og laga pallinn. Búið er
að skipta um gler í gluggum og
smíða einn nýjan glugga. Þá er
búið að tengja rennandi vatn
í skálann og setja hitaþráð við
inntakið svo hægt verði að nota
salernið.
Síðastliðinn sunnudag fengum
við svo heimsókn frá fjölskyldu
sem rekur verslunina Sport
vík á Blönduósi, en þau eru að
flytja inn og selja allt sem teng
ist skíðaíþróttinni og öryggis
búnað. Það var mjög áhugaverð
og gagnleg heimsókn og að
kynningunni lokinni færðu
feðginin í Sportvík skíðdeildinni
okkar 40m af öryggisneti að gjöf
ásamt stöngum og bor.
Nýjustu fréttirnar eru svo
þær að nú er verið að ganga frá
kaupum á notuðum snjótroðara
og er hann væntanlegur á næstu
dögum. Við erum alveg ótrúlega
sátt með það hvað þetta hefur
allt saman gengið vel og að við
séum að verða búin að ljúka við
og staðgreiða allt það sem var
á þriggja ára áætluninni. Það
styttist því í það að við munum
boða til fundar á ný og setja
okkur ný markmið og ræða málin
fyrir komandi vetur, því það er
nóg eftir að gera.
Við erum mjög stórhuga hvað
framtíðina varðar og við hlökkum
til að sjá sem flesta Snæfellinga
í brekkunni í vetur. Hægt er að
fylgjast með því sem er að gerast
á facebook síðu Skíðasvæðis
Snæfellsness.
Kveðja
stjórn skíðadeildar

Oddvitar flokkanna
á fundi um
ferðaþjónustuna
Í aðdraganda Alþingis
kosninganna verða Samtök
ferðaþjónustunnar með opna
umræðufundi með oddvitum
stjórnmálaflokkanna í öllum
kjördæmum. Fundurinn um
Norðvesturkjördæmi – kjördæmi
Snæfellinga – verður haldinn í
Menntaskóla Borgarbyggðar í
Borgarnesi fimmtudaginn 13.
október kl. 20.00.
Á fundinum verður kastljósinu
beint að viðfangsefnum ferða

þjónustunnar í kjördæminu og
rætt við fulltrúa flokkanna um
leiðir til að mæta örum vexti
atvinnugreinarinnar í sátt við
náttúruna og íbúana. Allir eru
velkomnir og það verður heitt
á könnunni.
Upptöku af fundinum verður
sjónvarpað á N4 og sömuleiðis
verður hann í beinni útsendingu
á netinu á vefsíðu SAF.

kirkjanokkar.is

Guðsþjónusta í Ingjaldshólskirkju
sunnudaginn 9 október kl. 14.
Kökubasar fyrir ferð æskulýðsfélagsins
á landsmót eftir athöfn.

Sjómenn - Sjómenn
Nú stendur yfir atkvæðagreiðsla um VERKFALLSHEIMILD
hjá Verkalýðsfélagi Snæfellinga fyrir sjómenn sem vinna
eftir kjarasamningum SSÍ.
Kosningin er rafræn verks.is og ssi.is .
þeir sem telja sig eiga rétt en ekki hafa fengið kjörgögn send er bent á
að hafa samband við skrifstofur félagsins eða í síma 5889191.

Kynntu nýjungar í kennslu
Menntabúðir Vesturlands
voru haldnar í Grunnskóla
Snæfellsbæjar á Hellissandi undir
yfirskriftinni „Það er leikur að
læra“. Met þátttaka var á þessum
fyrstu menntabúðum vetrarins
og mættu um 76 gestir frá
grunn-, leik- og framhaldsskóla
á Vesturlandi. Einnig hafði
bæjarstjórn Snæfellsbæjar verið
boðið að koma í heimsókn og
mjög ánægjulegt að þau gáfu
sér tíma til að koma og skoða
það sem í boði var. Að þessu
sinni voru menntabúðirnar
nánast eingöngu það sem
kallað er „hands on“ eða prufa
og prófa. Tólf mismunandi
stöðvar voru til kynningar og
voru þátttakendur nær allan
tíma að prófa, fikta og kynna
sér hina ýmsu kennslufræðilegu
hluti. Það voru starfsmenn
Grunnskóla Snæfellsbæjar sem
sáu um menntabúðirnar að þessu
sinni. Stutt hlé var tekið og var
boðið upp á dýrindis fiskisúpu
ásamt brauði, kaffi og kökum sem
starfsfólk skólans hafði undirbúið.
Menntabúðir hafa verið haldnar

undanfarin ár og þróast í hvert
skipti, þær eru mjög mikilvægar
fyrir kennara og starfsfólk sem
vinnur við menntun barna. Voru
allir sem komu að þeim sem og
þátttakendur sammála um að
þær hefðu heppnast mjög vel og
er mikil spenna fyrir þeim næstu.
þa

Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar
og stofnana 2017
Hafin er vinna við gerð fjárhagsáætlunar Snæfellsbæjar fyrir árið 2017. Auglýst er eftir
erindum, umsóknum um styrki, tillögum og ábendingum íbúa, félagasamtaka og fyrirtækja
um mál sem varðar gerð fjárhagsáætlunar.
Þeir aðilar sem vilja koma með erindi, umsóknir um styrki, tillögur og/eða ábendingar er
varðar næsta fjárhagsár Snæfellsbæjar eru hvattir til að skila þeim á bæjarskrifstofuna til
bæjarritara fyrir 15. október 2016.
Þau félagasamtök sem fengu styrki á árinu 2016 þurfa að senda inn ársreikning með
áframhaldandi styrkbeiðni.
Athugið, að engir styrkir fást greiddir nema um þá sé sótt og bæjarstjórn samþykki þá.
Bæjarritari

Nýtt framboð

Af hverju fer maður í framboð
fyrir stjórnmálaflokk. Þessarar
spurningar hef ég spurt mig eftir
að ég gaf kost á mér á lista Viðreisnar
í Norðvesturkjördæmi. Getur það
verið af hugsjón eða vegna eigin
hagsmuna? Ég hef verið félagi í
stjórnmálaflokki um langa hríð og
var ágætlega sáttur við framgang
okkar í bæjarmálum en þegar
kom að landsmálum var ég aldrei
almennilega sáttur við hvernig
haldið var á málum. Ég var því í
þónokkurn tíma búinn að ákveða
að segja mig úr flokknum og þegar
Viðreisn var formlega stofnuð,
s.l. vor, dreif ég mig í Hörpuna

og gerðist stofnfélagi. Ég hafði
kynnt mér grunnstefnu Viðreisnar
á heimasíðunni og leist vel á.
Evrópusinnaður frjálslindur flokkur
sem tekur almannahagsmuni fram
yfir sérhagsmuni. Í málefnavinnunni
ræða menn um einstaka málefni
út frá mismunandi sjónarmiðum,
takast á, en tala sig síðan inn á
sameiginlega lausn sem stuðlar
að því að gera Ísland að enn betra
landi, sem er markmiðið.
Ég heiti Sturla Rafn Guðmunds
son, fæddur í Reykjavík og ólst upp
í Smáíbúðahverfinu. Móðir mín,
Brynhildur Bjarnarson er fædd í
Kötluholti, Fróðárhreppi, þar sem
móðir hennar Ingibjörg (Inga)
Bjarnadóttir ólst upp. Móðurfaðir
minn, Jón Björnsson Bjarnarson, er
fæddur á Sauðafelli í Dölum. Faðir
minn, Guðmundur Bjarnason, er
fæddur í Reykjavík en móðir hans,
Elín Guðmundsdóttir, fæddist
í Ívarshúsum á Hvalsnesi, Ytri
Akraneshreppi. Föðurafi minn var
Bjarni Bjarnason, vélstjóri, fæddur
á Þingeyri.
Ég lauk sveinsprófi í rafvirkjun
frá Iðnskólanum í Reykjavík 1971,
BSc í rafmagnstæknifræði frá

Tækniskólanum í Árósum 1978
og Diplóma í verkefnastjórnun frá
Endurmenntun HÍ 2006. Tengsl mín
við Norvesturkjördæmið eru mikil.
Sem drengur var ég sendur í sveit í 6
sumur að Miklaholti í Hraunhreppi,
Mýrasýslu. Á námstíma mínum
í rafvirkjun vann ég m.a. við að
rafvæða bæi í Borgarfirði og vestur
í Dölum. Eftir að ég kom heim
úr námi starfaði ég um tíma við
Iðnþróunarverkefni Málm- og
skipasmiðja og heimsótti þá öll málmog vélaverkstæði á Vestfjörðum.
Síðan 2006 hef ég starfað sem
deildarstjóri Framkvæmdadeildar
RARIK á Vesturlandi með aðsetur
í Stykkishólmi. Á Vesturlandi stýri
ég vinnuflokkum í Borgarnesi,
Ólafsvík og Búðardal og nær svæðið
sem við þjónum frá Kjós og vestur í
Gilsfjörð. Konan mín, Eyrún Ísfold
Gísladóttir talmeinafræðingur,
er alin upp á Ísafirði en faðir
hennar, Gísli Kristjánsson, forstjóri
Sundhallarinnar á Ísafirði, var
Bolvíkingur. Móðir hennar, Guðrún
J. Vigfúsdóttir, veflistakona frá
Árskógsströnd, Eyjafirði, starfaði
alla tíð við Húsmæðraskólann Ósk
á Ísafirði ásamt því að stofna og reka

Vefstofu Guðrúnar Vigfúsdóttur
hf. Ég hef alla tíð verið mikill
sveitamaður í mér og haft áhuga
á skepnum og sveitastörfum. Ég
var mörg ár í hestamennsku og
hafði mikla ánægju af því að fara
í göngur á haustin og smala fé á
Arnarvatnsheiði fyrir Miðfirðinga.
Undanfarnar vikur hef ég
tekið þátt í málefnavinnu
Viðreisnar og undirbúningi fyrir
alþingiskosningar og hefur sú
vinna verið gríðarlega skemmtileg.
Stemmingin og eftirvæntingin er
mikil enda flestir að stíga sín fyrstu
skref á þessum vettvangi. Að setja
á fót nýjan stjórnmálaflokk, með
svo skömmum fyrirvara, sem býður
fram á landsvísu, er gríðarleg vinna.
Móta þarf stefnu í fjölmörgum
málefnum, setja flokknum lög og
reglur, skipa í embætti og byggja
upp alla innviði frá grunni. Þessari
vinnu lauk formlega á laugardaginn
með Landsþingi Viðreisnar í Hörpu.
Nú er komið að hinni raunverulegu
kosningabaráttu. Framundan eru
fjórar spennandi vikur þar til kosið
verður og nýta þarf tímann vel til að
hitta kjósendur og koma málefnum
Viðreisnar á framfæri.
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Rúllaðu inn í veturinn
á nýjum dekkjum
Cooper Weather-Master WSC
Öflugt og gott grip við erfiðar aðstæður
Mikið skorið og stefnuvirkt munstur
fyrir jeppa og jepplinga
Flott dekk fyrir íslenskt veðurfar

Cooper Discoverer M+S
Frábært neglanleg vetrardekk
fyrir jeppa
Einstaklega endingargóð með
mikið skorið snjómunstur
Nákvæm röðun nagla eykur
grip á ísilögðum vegum

Cooper WM SA2+
Míkróskorið óneglanleg vetrardekk
Afburða veggrip og stutt
hemlunarvegarlengd
Mjúk í akstri með góða vatnslosun
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