
Meira að segja sólin tekur 
þátt í bleikum október eins og 
sjá má á myndinni sem tekin 
var í morgunsárið í síðustu 
viku. Litir sólarinnar þegar hún 
var að koma upp voru í stíl 
við bleiku ljósin sem lýsa upp 
félagsheimilið Klif í Snæfellsbæ 
eins og svo margar byggingar í 
október. 

Krabbameinsfélag Íslands 

til  einkar októbermánuð bar
áttu gegn krabbameini hjá 
konum eins og undanfarin 
tíu ár. Að þessu sinni rennur 
söfnunar fé Bleiku slaufunnar 
til Ráð gjafaþjónustu félagsins 
með það að markmiði að efla 
stuðning, fræðslu og ráðgjöf til 
ein staklinga um allt land sem 
greinast með krabbamein og 
að standenda þeirra.

þa

803. tbl - 17. árg. 11. október 2017

Sólin tekur þátt í bleikum október



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

Nú á dögunum var tek
inn  grunnur fyrir nýju húsi  þar 
sem áður stóð Gilsbakki á Hellis
sandi. Á þennan grunn á svo að 
flytja nýtt hús sem hefur reyndar 
verið í byggingu frá því haustið 
2012. 

Að þessari framkvæmd standa 
þau hjónin Lúðvík Ver Smárason 
og Anna Þóra Böðvarsdóttir. 
Aðspurður að því hvernig 
hugmyndin að þessu húsi hafi 
komið til sagði Lúðvík að það 
hafi svo sem ekkert verið planað 
í upphafi hvert hlutverkið 
yrði. „Þegar ég lauk námi í 
byggingafræði árið 2010 datt 
mér í hug að teikna hús og í 
framhaldi af því fannst mér ég 
verða að smíða það og hófst 
byggingin árið 2012. Framhaldið 
var ekkert ákveðið, bara smíða og 
ákveða svo hvort ætti að selja, 
leigja eða nýta húsið sjálf. Ég 
sagði í gríni við vin minn að ég 
ætlaði að eyða jafnmiklum tíma 
í húsið og hann í að spila golf.“ 
Byggingarstjóri hússins er faðir 
Lúðvíks, Smári Lúðvíksson og 
sagði Lúðvík að hann hefði aldrei 

farið út í þetta verkefni ef hans 
hefði ekki notið við, ómetanleg 
hjálp. Föðurbróðir Lúðvíks, 
Ómar Lúðvíksson er svo meistari 
að húsinu.

Hefur Lúðvík ekkert verið að 
flýta sér að byggja húsið heldur 
unnið að því jafnt og þétt með 
öðru. Hafa þeir feðgar unnið allt 
sjálfir. Þessa dagana er hann að 
vinna í grunninum og stefnir að 
því að koma húsinu á grunninn 
fyrir jól og vonast þau hjón til að 

hægt verði að taka það í notkun 
næsta sumar. En hvað stendur 
til að gera við húsið? Segjast 
þau hjón ekki vera alveg búin að 
komast að niðurstöðu um það en 
eru með margar metnaðarfullar 
og skemmtilegar hugmyndir. 
Þau eru þó búin að ákveða að 
þetta á að vera fjölnotahús með 
einhverskonar greiðasölu sem 
opin verður fyrri hluta dags þar 
sem hægt er að koma inn fá sér 
kaffi og með því, súpu og jafnvel 
taka með sér prjónanna eða aðra 

handavinnu. Vilja þau reyna að 
hafa opið allt árið en ætla að láta 
öðrum stöðum eftir að vera með 
kvöldopnun. Einnig langar Önnu 
Þóru að hafa aðstöðu fyrir jóga 
og ýmis konar námskeiðshald á 
efri hæðinni enda er Anna Þóra 
jógakennari. Eins og áður segir er 
stefnan sett á að koma húsinu á 
grunninn fyrir jól og vonast Anna 
Þóra til að það gangi eftir og að 
jafnvel verði hægt að hafa smá 
jólamarkað í húsinu fyrir jól.

þa

Nýbygging á Hellissandi

Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar 
og stofnana 2018

Hafin er vinna við gerð fjárhagsáætlunar Snæfellsbæjar 
fyrir árið 2018. 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 31. október 2017.

Þau félagasamtök sem fengu styrki á árinu 2017 þurfa að 
senda inn ársreikning með áframhaldandi styrkbeiðni.

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

Bæjarritari



Vinsamlegast skráið þátttöku á vef SA: www.sa.is

Allir velkomnir – boðið verður upp á kaffi og 
með því og krassandi umræður.

Fundur á Hótel Stykkishólmi, 
þriðjudaginn 17. október kl. 17-18.30.

Eyjólfur Árni Rafnsson, formaður SA, Halldór Benjamín Þorbergsson, 
framkvæmdastjóri SA og Ásdís Kristjánsdóttir, forstöðumaður efnahagssviðs 
SA rýna í stöðu og horfur á vinnumarkaði. Hagvöxtur er mikill, gengi krónunnar 
sterkt og verðbólga lág en það eru blikur á lofti.

ATVINNULÍFIÐ 
2018 HAUSTFUNDARÖÐ 

SAMTAKA ATVINNULÍFSINS 
UM ÍSLAND 



Laugardaginn 4. október 
síðastliðinn var síðasti opnunar
dagur blómabúðarinnar Blóma
verk í Snæfellsbæ. Eigandi Blóma
verks Guðmunda Wiium hefur 
rekið blómabúðina nær sleitu
laust frá árinu 2002 utan 1516 
mánaða þegar hún var rekin af 
öðrum rekstraraðila. Ástæður 
lokunarinnar eru ýmsar að sögn 
Guðmundu og finnst henni, hún 
vera búin að sinna sínu með 
þessari verslun en hún hefur 
rekið verslun frá árinu 2000 
þegar hún opnaði gjafaverslun í 
kjallaranum að Vallholti 4. Þar var 
hún með til sölu engla, kristal og 
ýmsa gjafavöru. Þetta er þó ekki 
eina ástæðan en heilsan er farin 
að segja til sín og segir Guðmunda 

að þar sem hún geti ekki lengur 
staðið alla daga sjálf verði hún að 
loka þar sem reksturinn beri það 
ekki ef ráða þyrfti starfsmann. Öll 
árin sem Guðmunda hefur rekið 
verslun hefur hún einnig unnið 
á heilsugæslunni sem læknaritari 
fyrri hluta dagsins og því verið í 
tveimur störfum. Það er ekkert 
ánægjuefni þegar verslunum á 
svæðinu er lokað þó ástæður og 
aðstæður séu skiljanlegar.  Við 
sem í bæjarfélaginu búum 
þurfum að vera meðvituð um 
það, að það erum við sem 
höldum þjónustunni uppi með 
því að nýta þá þjónustu sem er 
fyrir hendi. 

þa

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundar�örður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

• Almennar bílaviðgerðir
• Smurþjónusta
• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Rúðuskipti
• Stjörnu viðgerðir á framrúðu
• Tölvulestur

kirkjanokkar.is

Kærleiksmaraþon æskulýðsfélagsins  
verður haldið miðvikudaginn 18. október.  

Gengið verður um og gerð góðverk þann dag og 
boðið upp á opið hús í safnaðaheimilinu frá kl. 20.

Ókeypis ka�hús, gleði og margt annað í boði.  
Verið velkomin! 

Safnað hefur verið áheitum fyrir maraþonið 
til að fara á landsmót á Selfossi. 

Enn er hægt að styrkja þau með því að leggja á reikning 
(194-05-401623, kt 430111-0350).  
Sjá nánar á www.kirkjanokkar.is. 

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að 
skila fyrir kl. 16, mánudag fyrir útgáfu.

Það er í lagi að skila fyrr.

Upplýsingar um auglýsingaverð 
á www.steinprent.is

Blómaverk lokar



www.n1.is facebook.com/enneinn

Verslun N1 Ólafsbraut 57, Ólafsvík, 436-1581

Opið mánudaga til föstudaga kl. 08-18

Michelin X-ICE 
Hljóðlát og naglalaus vetrardekk

Ný APS gúmmíblanda tryggir 
gott grip í kulda og hita

Frábærir aksturseiginleikar

Michelin X-ICE NORTH 
10% styttri hemlunarvegalengd á ís

Færri naglar en meira grip

Aukið öryggi og meiri virðing 
fyrir umhverfinu

Michelin Alpin 5
Endingargóð naglalaus vetrardekk  

Sérhönnuð fyrir fjölskyldu- og borgarbíla

Mikið skorið og stefnuvirkt 

mynstur sem veitir frábært grip 
við erfiðar aðstæður

Við dekkum veturinn   
af öryggi

Alltaf til staðar



Kosið verður til Alþingis laugardaginn 28.  október 2017. 
Atkvæðagreiðsla utankjörfundar er hafin. 

Í umdæmi Sýslumannsins á Vesturlandi fer hún fram á eftirtöldum stöðum: 

Akranesi - skrifstofu sýslumanns, Stillholti 16-18,  virka daga kl. 10.00 til 15.00
Borgarnesi - skrifstofu sýslumanns, Bjarnarbraut 2,  virka daga kl. 10.00 til 15.00
Búðardal - skrifstofu sýslumanns, Miðbraut 11,  virka daga kl. 12.30 til 15.30
Eyja- og Miklaholtshreppi - skrifstofu hreppsstjóra, Þverá, virka daga kl. 12.00 til 13.00
Grundarfirði – skrifstofu sýslumanns, Hrannarstíg 2, mánudaga, miðviku- og fimmtudaga kl. 13.00 til 15.00
Snæfellsbæ - skrifstofu Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, virka daga kl.09.00 til 12.00 og 13.00 til 15.30.
Stykkishólmi - skrifstofu sýslumanns, Borgarbraut 2,  virka daga kl. 10.00 til 15.00

Hægt er að kjósa á öðrum tíma samkvæmt nánara samkomulagi við viðkomandi kjörstjóra.

Kjósendum er bent á að hafa persónuskilríki meðferðis á kjörstað.

     Stykkishólmi,  4. október 2017
     Sýslumaðurinn á Vesturlandi  

ATKVÆÐAGREIÐSLA 
UTAN KJÖRFUNDAR

SÝSLUMAÐURINN Á VESTURLANDI

Messað var í Ingjaldshólskirkju 
á síðasta sunnudag. Í messunni 
var þess minnst að fyrsta kirkjan 
á Ingjaldshóli sem vitað er 
um vígsludag hefði orðið 700 
ára þann 13. október næst 
komandi. Fermingarbörn lásu 
ritningarlestra og nemendur 
tónlistarskólans fluttu tónlist. Að 
messu lokinni var afmæliskaffi 
í safnaðarheimilinu. Þar var 
Sæmundur Kristjánsson með 
sögukynningu eins og honum 
einum er lagið. Á vef kirkjunnar 
má finna ítarlegar upplýsingar 
um kirkjuna á Ingjaldshóli. Þar 
stendur meðal annars Gunnar 
Hauksson bjó á Ingjaldshóli og 
átti jörðina. Lét hann gera kirkju 
á staðnum, en áður hafði þar 
staðið bænahús. Víglsumáldagi 
kirkjunnar er frá 13. október 
1317, en kirkjan var vígð af Árna 
Helgasyni, Skálholtsbiskupi. Það 
var Dóra Sólrún Kristinsdóttir, 
djákni, frá Rifi sem predikaði í 
messunni og þjónaði fyrir altari 
ásamt sóknarpresti séra Óskari 
Inga Ingasyni.

þa

700 ára afmæli



Þessa dagana eru margir bátar 
við veiðar á vestfjörðum og einnig 
fyrir norðan land eins og oft áður 
á þessum árstíma. Vikuna 2. til 8. 
október komu að landi 142 tonn 
í Ólafsvíkurhöfn í 30 löndunum, 

á Rifshöfn komu 110 tonn í 32 
löndunum og 25 tonn komu að 
landi á Arnarstapa í 5 löndunum. 

Hjá litlu línubátunum landaði 
Guðbjartur SH 25 tonnum í 6 
löndunum, Tryggvi Eðvarðs SH 

21 tonni í 5 löndunum, Brynja SH 
15 tonn í 5 löndunum, Sverrir SH 
12 tonnum í 4 löndunum og Rán 
SH með 2 tonn í 2 löndunum. 

Hjá Dragnótabátunum landaði 
Egill SH 29 tonnum í 3 löndunum, 
Guðmundur Jensson SH 29 
tonnum í 4 löndunum, Matthías 
SH 24 tonnum í 4 löndunum, 
Gunnar Bjarnason SH 21 tonni í 3 
löndunum, Ólafur Bjarnason SH 
17 tonnum í 4 löndunum, Esjar 
SH 17 tonnum í 4 löndunum, 
Sveinbjörn Jakobsson SH 12 
tonnum í 4 löndunum, Magnús 
SH 10 tonnum í 3 löndunum, 
Rifsari SH 10 tonnum í 1 löndun 
og Saxhamar SH 8 tonnum í 1 
löndun. 

Einungis einn bátur var á netum 
Hafnartindur SH og landaði hann 
5 tonnum í 4 löndunum. 

Jóa SH var eini báturinn á 
handfærum og landaði 1,5 
tonni í 3 löndunum. Þerna SH 
landaði 2 tonnum í 2 löndunum 
á línutrekt. 

Þeir bátar sem lönduðu utan 
heimahafnar voru Tjaldur SH 
með 70 tonn í 1 löndun, Rifsnes 
SH með 52 tonn í 1 löndun, 
Esjar SH landaði 35 tonnum í 
3 löndunum, Rifsari SH landaði 
23 tonum í 2 löndunum og 
Saxhamar SH landaði 20 tonnum 
í 2 löndunum.

þa

sunnudaginn 15. okt kl. 20.00
Í tilefni bleiks októbermánaðar 

Bleik messa
Grundarfjarðarkirkju

Allir velkomnir

EINBÝLISHÚS TIL LEIGU
Til leigu 160 fm einbýlishús að Lindarholti 5 í Ólafsvík. 
Á efri hæð eru 3 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, 
stofa, forstofa og hol ásamt stigagangi á neðri hæð. 

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

Áhugasamir vinsamlega sendið fyrirspurn í tölvupósti á  liljan@mi.is

Jólahlaðborð 2. og 9. desember 2017
Verð 9.500,-

Borðapantanir í síma 618-0083 eða hraunrestaurant@simnet.is

Aflabrögð



Eitt aðalmarkmið Pírata er 
valddreifing og sjálfs ákvörðunar
réttur. Að hver og einn geti haft 
aðkomu að málum sem hann 
varðar. Af því leiðir sú stefna okkar 
Pírata að gera eigi sveitarfélög 
fjárhagslega sjálfstæð til þess 
að þau geti staðið undir þeirri 
þjónustu sem þau eiga að veita. 
Stóra spurningin er, hvernig 
förum við að því?

Í dag fá sveitarfélög aðallega 
tekjur frá útsvari einstaklinga 
og í gegnum fasteignargjöld. 
Þessum tekjum er ætlað að 
standa undir þeirri þjónustu sem 
sveitarfélögum er skylt að veita. 
Undanfarið hefur ríkið fært ýmis 
verkefni yfir til sveitarfélaganna 
án þess að viðeigandi fjármagn 
fylgi.

Lausnin við þessu er að gera 
hluta tekjuskatts fyrirtækis og 
virðisaukaskatt að útsvari til 
sveitarfélags. Þannig myndi hluti 
af hagnaði fyrirtækis sem og sala 
af vöru eða þjónustu fyrirtækis 

renna til nærsamfélagins. Hér 
er nauðsynlegt að taka fram að 
ef þú kaupir olíu á bensín stöð í 
Varmahlíð þá myndi hluti virðis
auka skattsins af olíu gjaldinu 
renna til Skagafjarðar en ekki til 
sveitarfélagsins þar sem bensín
stöðin er með höfuð stöðvar. Þeir 
sem þekkja til í kerfinu telja þetta 
vera erfitt í framkvæmd, kerfið 
virkar ekki svona, en við látum 
slíkt ekki stöðva okkur. Kerfið er 
mannanna verk og það er hægt 
að bæta.

Það besta við þessa breytingu 
er ekki bara að tekjustofnar 
sveitarfélaganna verða sterkari 
heldur verður einnig til hvati 
til þess að laða að annars konar 

atvinnustarfsemi en þá sem 
skilar miklum fasteignargjöldum. 
Ferðamenn sem flakka um landið 
og kaupa alls kyns þjónustu 
myndu skila hagnaði beint í sjóði 
sveitarfélagsins. Veffyrirtækið út í 
bílskúr færi allt í einu að standa 
undir rekstri leikskólans. 

Þessi breyting er á kostnað 
ríkissjóðs en afurðin eru öflugri 
og sjálfstæðari sveitarfélög. 
Það gagnast okkur öllum, líka 
ríkissjóði.

Eva Pandora Baldursdóttir og 
Björn Leví Gunnarsson 

Höfundar eru þingmenn og fram
bjóðendur Pírata í Norðvestur
kjördæmi og Reykjavíkurkjördæmi 
suður

Eflum byggðir landsins

PIZZUTILBOÐ

12”  Pizza 
með 2 áleggstegundum 

1.600 kr. 
Alla virka daga frá klukkan 12:00 -15:00

Réttur dagsins og ka� á 2.000 kr.

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 40.800
Heilsíða í svarthv.  27.300
Hálfsíða í svarthv. 17.900
1/4 í svarthv.    11.800
1/8 í svarthv.   8.600
1/16 í svarthv.     5.300

Verðin eru með 24% vsk

Lit auglýsingar
Opna í lit  69.800
Heilsíða í lit  47.500
Hálfsíða í lit 33.400
1/4 í lit  24.400
1/8 í lit  15.800
1/16 í lit  10.700



Í Grunnskóla Snæfellsbæjar 
eru þrjár starfsstöðvar; í Ólafsvík, 
á Hellissandi og á Lýsuhóli. Eins 
og gefur að skilja gerist það 
ekki mjög oft að allir nemendur 
skólans séu samankomnir á 
einum stað, en það gerðist þó í 
síðustu viku þegar hljómsveitin 
Milkywhale kom á vegum verk
efnisins List fyrir alla og hélt stutta 
tónleika fyrir nemendur skólans í 
félagsheimilinu Klifi. 

Þau Melkorka Sigríður Magnús
dóttir og Árni Rúnar Hlöðversson 
sem skipa hljómsveitina voru ekki 
í vandræðum með að ná upp 
stemningu og fjöri hjá krökkunum 
þó klukkan væri aðeins níu að 
morgni. Krakkarnir hlustuðu af 
áhuga og dönsuðu með þegar 
það átti við. Eftir þessi tónleika 
fóru svo nemendur á sínar 
starfsstöðvar til að halda náminu 
áfram. Skemmtilegt að byrja 
daginn á svona fjöri. Þau Melkorka 
og Árni voru mjög ánægð með 
móttökurnar en frá Snæfellsbæ 
fóru þau í Grundarfjörð og svo 
í Stykkishólm þar sem þau hittu 
nemendur skólanna þar. þa

Milkywhale  heimsóttu Gsnb

VIÐ ERUM AÐ LEITA AÐ 
STARFSMANNI Á SNÆFELLSNESI

Bílstjóri/bréfberi óskast sem fyrst

Hlutverk Póstsins er að veita áreiðanlega þjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga á sviði dreifingar-, 
samskipta- og flutningalausna. Framtíðarsýn Íslandspósts er að fyrirtækið verði nýjunga- og 
tæknidrifið fyrirtæki sem svarar síbreytilegum þörfum viðskiptavina.

Pósturinn leitar að kraftmiklum og ábyrgðarfullum einstakling til starfa sem bílstjóri og bréfberi. 
Starfið felur í sér að flokka póst, bera út, útkeyrsla og önnur tilfallandi verkefni. Dreifing fer fram á 
Hellissandi og í Ólafsvík.  Um er að ræða 75 % starf.

Óskað er eftir jákvæðum einstaklingum með ríka þjónustulund, góða samskiptafærni og 
íslenskukunnáttu. Vinnutíminn er frá 9:00 til 15:15 og unnið er alla virka daga.

Nánari upplýsingar veitir Björg Guðmundsdóttir í síma 436-1101 eða í netfanginu bjorg@postur.is

Umsóknarfrestur er til og með 16. október 2017. 
Tekið er á móti umsóknum í gegnum umsóknarvef Póstsins umsokn.postur.is. 



Sjóvá 440 2000

sjova.is

Ef þú skrifar skilaboð 
undir stýri lítur þú af 
veginum í allt að 5  
sekúndur. 

Á 70 kílómetra hraða 
keyrir þú því blindandi 
næstum 100 metra 
meðan þú skrifar.



Hæfileikamótun KSÍ og N1 fór 
fram á Akranesi sunnudaginn 
16. september síðastliðinn. 
Æfingarnar voru fyrir drengi og 
stúlkur sem eru fædd 2003 og 
2004. Að þessu sinni voru 14 
stúlkur boðaðar á æfinguna þar af 
komu fimm stúlkur af Snæfellsnesi 
allar frá Víkingi Ólafsvík, þær 
Aníta Ólafsdóttir, Minela Crnac, 
Sara Dögg Eysteinsdóttir, Sunna 
Líf Purisevic og Sædís Rún 
Heiðarsdóttir. Strákarnir sem 
boðaðir voru frá Snæfellsnesi 
voru þeir Oliver Darri Þrastarson, 
Ólafur Birgir Kárason og Ísak 
Baldurs son frá Snæfelli. Breki Her
manns son, Martin Máni Kára son 
og Vilhjálmur Darri Péturs son frá 
UMFG Grundarfirði. Ingvar Freyr 
Þorsteinsson og Kristófer Máni 
Atlason frá Víking Ólafsvík. Alls 
eru þetta átta strákar af 23 sem 
boðaðir voru. Tilgangur með 
hæfileikamótuninni er meðal 
annars að fjölga þeim leikmönnum 
sem fylgst er með. Fylgjast með 
fleiri leikmönnum en áður og 
undirbúa þá fyrir hefðbundnar 
landsliðsæfingar. Koma til móts 
við minni staði á landsbyggðinni 
og mæta þeirra þörfum. Koma til 

móts við leikmenn stærri félaga 
á höfuðborgarsvæðinu sem að 
öllu jöfnu væru ekki valdir á 
landsliðsæfingar. Ásamt þvi að 
bæta samskiptin við aðildarfélögin 
og kynna þeim stefnu KSÍ í 
landsliðsmálum og undirbúa 
leikmenn enn betur til þess að 
mæta á landsliðsæfingar seinna 
með fræðslu. Það var Dean Martin 
sem stjórnaði æfingunum. Óskum 
við þessu unga og upprennandi 
knatspyrnufólki innilega til ham
ingju. Stóðu þau sig með mikilli 
prýði á hæfileikamótuninni og 
höfðu mikið gaman og gagn af.

þa

Hæfileikamót í knattspyrnu

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Almennur íbúafundur verður haldinn í ka�salnum í félagsheimilinu Kli�, 
þriðjudaginn 17. október n.k. og hefst hann kl. 20:00.

Kynntar verða framkvæmdir ársins 2017 
og að kynningu lokinni verða almennar umræður.

Bæjarstjóri.

ÍBÚAFUNDUR



Alltaf til staðar

Dunlop Blizzard barnastígvél 
Fóðruð barnastígvél, létt og góð.  
Tilvalin í kuldann og bleytuna.

Cofra Bricker hanskar 

Latexdýfðir prjónahanskar  
með góðu gripi. 

K2 kuldajakki 
Vatteraður kuldajakki með hettu  
sem hægt er að smella af. 

K2 kuldabuxur  
Vatteraðar kuldabuxur með  
smekk og axlaböndum. 

Verslanir N1 um land allt
Akureyri s. 440 1420 • Grindavík s. 426 8290 • Höfn s. 478 1940 

Ísafjörður s. 456 3574 • Klettagarðar s. 440 1330 • Ólafsvík s. 436 1581
Patreksfjörður s. 456 1245 • Reyðarfjörður s. 474 1293
Reykjanesbær s. 421 4980 • Vestmannaeyjar s. 481 1127

Tilboð gildir út október 2017

8.385 kr.
Verð áður: 12.900 kr.

4.355 kr.
Verð áður: 6.700 kr.

8.385 kr.
Verð áður: 12.900 kr.

319 kr.
Verð áður: 490 kr.

www.n1.is facebook.com/enneinn

35% afsláttur

Októbertilboð


