
Framkvæmdir hófust á Ólafs
víkur velli síðastliðinn föstudag. 
Það var TS vélaleiga sem hóf þær 
með því að ýta efni saman í haug 
og moka uppá bíla. Ætlunin var 
að nota grasið en hætt var við 
það vegna þess að torfan er svo 
laus í sér að það þótti ekki fram

kvæman legt. Þess má geta að 
Svanur Tómasson einn eigenda 
TS vélaleigu var meðal þeirra 
sem keyrðu efni í völlinn á sínum 
tíma. 

Það var í júní síðastliðnum 
að bæjarstjórn Snæfellsbæjar 
ákvað að hefja undirbúning 

að því að Ólafsvíkurvöllur yrði 
lagðir gervigrasi og var áætlað 
að verkið hæfist strax að leiktíð 
lokinni nú í haust. Eitthvað 
tafðist þó að verkið hæfist en 
áætlað er að því ljúki í maí á 
næsta ári áður en leiktíðin hefst. 
Kostnaður við verkið er áætlaður 
165 milljónir króna, í fundargerð 
Snæfellsbæjar um þetta verk frá 
því í byrjun júní kemur fram að 
„með því að fara í þá framkvæmd 
þá nýtist núverandi aðstaða og 

jafnframt gætu allir flokkar 
æft og keppt við fyrsta flokks 
aðstæður stærstan hluta ársins á 
vellinum, sem yrði mikil breyting 
frá því sem nú er og jafnframt 
myndi framkvæmdin ekki verða 
sveitarfélaginu fjárhagslega 
íþyngjandi.“ Miklar umræður 
hafa spunnist um þetta verk og 
sitt sýnist hverjum í þeim efnum 
og verður framtíðin að leiða í ljós 
hvernig til tekst.

þa

808. tbl - 17. árg. 15. nóvember 2017

Grasvöllurinn kvaddur

Sandholt 38 
í Ólafsvík er einbýlishús á tveimur 
hæðum alls 192,8fm. Efri hæðin sem er 
132,8fm skiptist í forstofu, hol/rúmgóða 
stofu, eldhús, þvottahús, búr. Þá er 
baðherbergi og �ögur herbergi og 
gengið er upp �órar parketlagðar 
tröppur í svefnherbergisálmuna. 
Forstofan og baðherbergið er �ísalagt 

sem og eldhúsið og innréttingin er endurnýjuð að hluta. Í stofu og herbergjum er 
parket á gól�. Í kjallaranum er rúmgóð geymsla 25,3fm og bílskúr sem er 34,7fm með 
rafmagnsopnara á hurðinni. Við suðurhlið hússins er góður trésólpallur og þar er 
heitur pottur sem fylgir við sölu. 
Á þaki er nýlega sett járn og gluggar eru að hluta til nýlegir. Húsið stendur á góðum 
stað og með mjög góðu útsýni til sjávarins. Húsið er laust �jótlega eftir kaupsaming. 

Ásett verð kr 31 milljón

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson löggiltur Fasteignasali á Valhöll 
fasteignasölu.  En sýningu eignar annast Pétur Jóhannsson aðstoðarmaður 

fasteignasala í Ólafsvík. S: 893-4718  psj@simnet.is

Valhöll fasteignasala kynnir:

 

Fiskmarkaður Íslands - Sími 430 3700 - fmis.is

Fiskmarkaður Íslands óskar eftir 
starfsmanni við almenn störf í Ólafsvík.

Lyftararéttindi æskileg.

Upplýsingar veitir Aron Baldursson, 840 3702 eða aron@fmis.is.
Umsóknum skal skila fyrir 1. desember n.k.

Starfsmaður óskast



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

Félagsmiðstöðinni Afdrep í 
Snæ fellsbæ bárust góðar gjafir 
á dögunum, þegar konur í 
Lions klúbbnum Rán í Ólafsvík 
komu færandi hendi. Þær færðu 
félags mið stöðinni Apple TV 
ásamt Playstation 4 leikjatölvu 
og leikjum. Vakti gjöfin mikla 
lukku og mun örugglega verða 
mikið notuð af þeim sem mæta 
í félagsmiðstöðina. Í félags mið

stöðinni starfa þau Sigurbjörg 
Jóhannes dóttir og Konráð 
Ragnars son en félagsmiðstöðin 
er opin frá klukkan 18:30 til 
22:00 mánudaga, þriðjudaga og 
fimmtu daga. Þar koma saman 
nem endur úr 8. 9. og 10 bekk 
Grunn skóla Snæfellsbæjar. Eftir 
áramót verður svo opið á mið
viku dögum fyrir 5. til 7. bekk.

þa

Það er alltaf líf og fjör hjá 
krökkunum í barna og skólakór 
Snæfellsbæjar. Æfingar eru einu 
sinni í viku hjá þeim undir stjórn 
Veronicu Osterhammer kórstjóra 
og Nönnu Aðalheiði Þórðardóttur 
undirleikara. Kórinn kemur fram 
við ýmis tækifæri og gerir margt 
fleira skemmtilegt. Mánudaginn 
30. október fóru þau á Dvalar 

og hjúkrunarheimilið Jaðar þar 
sem þau æfðu sig og skemmtu 
heimilisfólki í leiðinni. Þótti 
heimilis og starfsfólki vænt um 
þessa skemmtilegu heimsókn og 
nutu þau þess að hlusta á þessi 
duglegu kórbörn æfa skemmtileg 
lög.

þa

Gáfu Afdrepi 
góðar gjafir

Barnakór æfði 
á Jaðri

ATVINNA
Vantar sjómann á Stakkhamar SH.

Nánari upplýsingar 
gefur Halldór í síma 893 3392

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.



Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212www.rekstrarland.iswww.olis.is

Opið alla virka daga kl. 08 - 18

Opið á laugardögum kl. 10 - 14

 

Samtök lungnasjúklinga vinnur að velferðar- og 
hagsmunamálum lungnasjúklinga. 
Samtökin gefa út eitt fréttabréf á ári 

og bækling um lungnasjúkdóma.

Samtökin halda uppi ö�ugu félagsstar� á veturnar 
sem er sambland af fræðslu og gleði.

Dagskránna má �nna á heimasíðunni okkar 
www.lungu.is og á facebook síðunni okkar.

Skrifstofan okkar er í Síðumúla 6 og er opin 
alla mánudaga frá klukkan 12 - 15.

Við svörum í símann alla daga 560-4812



Opið hús var í starfsstöð 
Hafrannsóknarstofnunar í Ólafs
vík þann 9. nóvember síðastliðin. 
Þar gafst gestum kostur á að 
kynnast starfseminni og þeim 
rann sóknum sem stundaðar 
eru á svæðinu. Á opna húsinu 

tók starfsfólk á móti gestum og 
kynnti fyrir þeim hvað það er 
sem þau gera og sýndu hvernig 
sumt af því fer fram. Fyrr um 
daginn höfðu þau farið út 
með sviffangara og sett hann í 
höfnina. Einnig voru þau með 
ýmsar tegundir fiska svo sem 
karfa, skarkola, skötusel og þorsk 
til sýnis ásamt fleiri tegundum 
fiska. Hægt var að sjá myndband 
þar sem sýnt var hvernig hin 
ýmsa starfsemi gengur fyrir sig 
eins og  togararall, netarall og 
fleira.  Var vel mætt á opna húsið 
og þeir sem mættu áhugasamir 
um starfsemina.

þa

Opið hús 
hjá Hafró

kirkjanokkar.is

Kristniboðsdagur í 
Ingjaldshólskirkju.

Messa sunnudaginn 12. nóvember kl. 20.  
Altarisganga

Kristján Þór Sverrisson, kristniboði og 
starfsmaður Kristniboðssambandsins, prédikar.

Sunnudagaskóli sama dag í Ólafsvíkurkirkju kl. 11. 

Auglýsing um deiliskipulag.                                    
Sólvallarreitur - iðnaðarsvæði, 

tillaga að deiliskipulagi

Bæjarstjórn Grundar�arðar samþykkti þann 1. nóvember 2017 að 
auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir iðnaðarsvæði á lóð Grundar-
�arðabæjar skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

Skipulagssvæðið er á Framnesi og er það skilgreint sem iðnaðar-
svæði skv. gildandi aðalskipulagi Grundar�arðarbæjar 2003-2015. 
Svæðið er 1,1 ha að stærð miðað við mælingu út í miðlínu 
aðliggjandi gatna. Þrjár lóðir eru á svæðinu. Við Sólvelli 2, lóð A, er 
iðnaðarhús en samkvæmt nýju deiliskipulagi er gert ráð fyrir frekari 
uppbyggingu á lóð A. Á lóð B við Nesveg 13 er íbúðarhús með 
tveimur íbúðum og á lóð C við Nesveg 9 stendur einbýlishús.

Tillagan mun liggja frammi á skrifstofu Grundar�arðarbæjar frá 7. 
nóvember til og með 14. desember 2017. Tillagan verður einnig 
aðgengileg á heimasíðu Grundar�arðarbæjar. 

Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er þannig 
ge�nn kostur á að kynna sér tillöguna og gera athugasemd við 
hana. Athugasemdir skulu vera skri�egar og berast á skrifstofu 
Grundar�arðarbæjar í ráðhúsinu Borgarbraut 16, 350 Grundar-
�örður, eða á netfangið bygg@grundar�ordur.is í síðasta lagi þann 
14. desember 2017.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Grundar�arðar.

kirkjanokkar.is

Ólafsvíkurkirkja 
50 ára

Hátíðarmessa verður 
sunnudaginn 19. nóvember kl. 14 

í tilefni afmælisins.

Biskup Íslands prédikar og fyrrum prestar 
kirkjunnar þjóna fyrir altari ásamt sóknarpresti, 

lesa lestra og bænir.

Jazz tríó í tilefni 500 ára siðbótar, organisti, 
kórstjóri og kirkjukórar prestakallsins sjá um 

tónlist og leiðir söng. 

Hátíðardagskrá í Kli� að lokinni messu.

Fjölmennum til kirkju á þessum merku tímamótum.



Kvenfélagið Gleym mér ei og 
Lionsklúbbur Grundarfjarðar 
gáfu félagsmiðstöðinni Eden 
veglega gjöf á dögunum. 
Hólmfríður frá Lions og 
Hrafnhildur frá Gleym mér 

ei komu færandi hendi í 
grunnskólann með stóran 
flatskjá sem á eftir að nýtast vel 
í starfi félagsmiðstöðvarinnar 
næstu misserin.

Góð gjöf til Eden

Fínt fiskerí hefur verið 
undanfarið. Hjá dragnótabátunum 
landaði Egill SH 27 tonnum í 
4,Guðmundur Jensson 23 tonn
um í 4, Ólafur Bjarnason 15 
tonnum i 5, Magnús SH 16 tonn
um í 4, Esjar SH 13 tonnum í 2, 
Saxhamar SH 11 tonnum í 1, Matt
hías SH 9 tonnum í 4, Bára SH 6 
tonnum í 4 og Sveinbjörn Jakobs
son 6 tonnum í 4. 

Hjá litlu línubátunum landaði 
Tryggvi Eðvarðs SH 49 tonnum í 
6, Kvika SH 31 tonnum í 4, Guð
bjartur SH 27 tonnum í 6, Særif 
SH 26 tonnum í 5, Sverrir SH 18 

tonnum í 6, Brynja SH 15 tonnum 
í 5 og Rán GK 6 tonnum í 2. 

Hjá stóru línubátunum landaði 
Rifsnes SH 75 tonnum í 1 og 
Stakkhamar 37 tonnum í 4. 

Hafnartindur SH er eini 
báturinn á netum og landaði hann 
6 tonnum í 5. 

Alls komu á land 415 tonn 
í 82 löndunum í höfnum 
Snæfellsbæjar. Þar af komu 
228 tonn á land í Rifshöfn í 
42 löndunum, 161 tonn í 37 
löndunum í Ólafsvíkurhöfn og 26 
tonn í 3 löndunum á Arnarstapa. 

þa

Aflabrögð



Síðastliðnar vikur hafa íbúar 
á Snæfellsnesi staðið saman 
í því að kjósa margnota í stað 
einnota; í innkaupum, heima, 
vinnunni og ferðalaginu. Einstak
lingar, fyrirtæki og stofnanir 
sveitarfélaganna hafa sýnt að 
það er hægt að gera betur 
og má sjá jákvæðan árangur. 
Verkefnið Margnota Snæfellsnes 
hefur staðið fyrir ýmsum 
skemmtilegum og upplýsandi 
viðburðum.

Þar má helst nefna hug mynda
samkeppni þar sem öllum bauðst 
að útfæra margnota lausnir með 
skapandi hugsun eða almennt 
vekja athygli á kostum marg
nota. Möguleiki á útfærslum 
var mjög fjölbreytilegur, en 
tilgangurinn var bæði að grípa 
athygli fólks á öllum aldri og 
vekja til umhugsunar. Tæplega 
30 skemmtileg og upplýsandi 
verk bárust. Þrettán óháðir 
dómarar lögðu mat á þau og 
var  mjög mjótt á mununum 
en Víkingur Leó Elvarsson og 
Hafrún Bylgja Guðmundsdóttir 
hlutu aðalverðlaunin, 50.000 
krónur fyrir verkið „Vinahillan“, 
og aukaverðlaun, 25.000 krónur, 
hlutu Ísól Lilja Róbertsdóttir 

fyrir verkið „Margnota er 
málið“, Samantha Mary Bazely 
fyrir „Höldum Íslandi fögru“og  
Valgerður Kristmannsdóttir 
og Svanborg Tryggvadóttir 
fyrir „Elli Eilífi“. Öll verkin má 
sjá á Facebooksíðu Margnota 
Snæfellsness og eru íbúar hvattir 
til að deila skilaboðunum.

Þann 4. október var íbúum 
boðið á fræðslukvöldið „Einnota 
en eilíft“ í Grundarfirði og 
Ólafsvík, þar sem Stefán Gíslason, 
umhverfisstjórnunarfræðingur 
og eigandi Environice/UMÍS 
og Rannveig Magnúsdóttir, 
líffræðingur og sérfræðingur 
hjá Landvernd, héldu fyrirlestra 
um upphaf og afdrif plasts. 
Umfjöllunarefnið náði ekki 
aðeins yfir plastpoka, heldur 
líka aðrar einnota lausnir og 

mögulegar úrbætur. Mæting var 
mjög góð og í lokin héldu íbúar 
uppi líflegum og uppbyggjandi 
umræðum.

Margnota Snæfellsnes stóð 
einnig fyrir örnámskeiði í gerð 
vaxhúðaðra bómullarklúta í 
Ólafsvík, Grundarfirði og Stykkis
hólmi í samstarfi við Hrafnhildi 
Jónu Jónasdóttur, hönnuð og 
eiganda verslunar innar Krums 
í Grundar firði. Vaxhúðaðir 
bómullar klútar eru einföld marg
nota lausn úr bómullarefni og 
býflugnavaxi og eru notaðir við 
geymslu matvæla og leysa flest 
hlutverk plastfilmu og álpappírs 
af hólmi. Námskeiðin vöktu 
talsverða athygli og voru vel sótt.

Meðal annars sem Margnota 
Snæfellsnes hefur komið að er 
fjölmenningarhátíðin á Rifi, þar 
sem hægt var að fá upp lýsingar 
um endurvinnslu, um hverfis
vottun og margnota lausnir á 

þremur mismunandi tungu
málum. Þá var sérstaklega haldið 
upp á 25. október, sem er alþjóð
legur dagur sjálfbærni, og voru 
íbúar hvattir til að nota margnota, 
þá og ávallt. Fleiri verslanir hafa 
tekið upp á því að selja margnota 
poka í samstarfi við Ásbyrgi og 
Smiðjuna og hvetja viðskiptavini 
til að nota þá frekar en einnota.

Að verkefninu loknu stendur 
eitt upp úr: vilji og frumkvæði 
íbúa á Snæfellsnesi varðandi 
notkun margnota lausna. Fyrir 
upphaf verkefnisins höfðu ýmsar 
verslanir, fyrirtæki, stofnanir og 
einstaklingar löngu tileinkað sér 
margnota í stað einnota og af því 
mega íbúar vera stoltir. Alltaf 
má þó gera betur og skulum 
við því halda áfram að dreifa 
boðskapnum og líta í eigin barm. 
Takk fyrir þátttökuna kæru íbúar 
og til hamingju með árangurinn!

Til hamingju Snæfellsnes

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



Ólafsvíkurkirkja setur mikinn 
svip sinn á bæinn og vekur 
eftirtekt og aðdáun margra sem 
hingað koma.  Hún er ein af fyrstu 
nútímakirkjum landsins og var 
strax sátt um hana í söfnuðinum 
og hefur hún vakið miklar athygli 
fyrir hönnun og fegurð.  Kirkjan 
hefur verið til staðar fyrir okkur 
á okkar stærstu tímamótum, jafnt 
gleðilegum sem þeim erfiðustu, 
og á öllum stundum þar á milli.

Sóknarnefnd skipaði snemma 
árs afmælisnefnd sem á veg og 
vanda af undirbúningi afmælis
haldsins.  Mánaðarlegir viðburðir 
hafa verið haldnir og djáknar og 
prestar sem eru úr sókninni eða 
hafa búið þar hafa verið boðið 
að prédika og hafa margir þegið 
það og sett skemmtilegan blæ á 
starfið í ár.

Kirkjan er er hönnuð af Hákoni 
Hertervig og var vígð 19. nóv em
ber 1967.  Hún verður því 50 
ára næsta sunnudag.  Af því til
efni verður vegleg afmælishátíð 
í sókninni.

Þess ber einnig að geta að 
fyrsta kirkjan í Ólafsvík var reist 

á sama degi á Snoppunni 1892 
og hefði því orðið 125 ára.

Hátíðarguðsþjónusta verður í 
Ólafsvíkurkirkju á afmælis daginn 
klukkan 14.  Þar mun biskup 
Íslands, frú Agnes M. Sigurðar
dóttir, prédika og sóknar prestur, 
séra Óskar Ingi Inga son, þjóna 
fyrir altari ásamt fyr verandi 
prestum sóknarinnar og prófasti, 
sem einnig sjá um lestra og 
bænir.  Jazztríó skipað þeim Jóni 
Rafnssyni, Kjartani Valdimarssyni 
og Þór Breiðfjörð, mun sjá um 
tónlist og söng, ásamt Elenu 
Makeeva, organista, Veronicu 
Osterhammer, kór stjóra og 
einsöngvara, kór Ingjalds hóls
kirkju og kirkjukór Ólafsvíkur.

Eftir athöfn verður boðið í 
hátíðardagskrá í félagsheimilinu 
Klifi þar sem Sturla Böðvarsson 
mun segja frá byggingu kirkju
nnar. Barna og skólakór Snæ
fells bæjar mun syngja og Valen
tina Kay og Evgeny Makeev sjá 
um tónlistina.

Verið velkomin í kirkjuna 
okkar nú á sunnudag og fögnum 
þessu merku tímamótum.

Ólafsvíkurkirkja 
50 ára

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Akstursstyrkir til íbúa 
í dreifbýli

Íbúar í dreifbýli Snæfellsbæjar geta sótt árlega 
um sérstakan akstursstyrk til að koma til móts við 
kostnað vegna aksturs barna til Ólafsvíkur í íþrótta- 
og tómstundaiðkun.

Árlegur akstursstyrkur er kr. 30.000.-

Umsóknir skulu berast bæjarritara í tölvupósti.
Í umsókn þarf að koma fram nafn foreldris/forráða-
manns, nafn barns/barna, kennitala og reiknings-
númer þar sem leggja á styrkinn inn.
Einnig þarf að fylgja vottorð/staðfesting frá þjálfara 
um að barnið sé skráð í íþróttir norðan heiðar.

Nánari upplýsingar gefur bæjarritari í síma 433-6900 
eða netfangið lilja@snb.is

Samstarfsnefnd um mögu lega 
sameiningu Grundar fjarðar bæjar, 
Helgafellssveitar og Stykkis hólms
bæjar á Snæfells nesi hefur sam
þykkt eftirfarandi bókun:

„Samstarfsnefnd um mögu
lega sameiningu sveitar félag
anna Grundar fjarðar bæjar, 
Helgafellssveitar og Stykkis
hólms bæjar hefur aflað gagna og 
rætt um ýmsa þætti sem tengjast 
mögulegri sameiningu sveitar
félaganna.  Sveitarfélögin fengu 
ráðgjafafyrirtækið KPMG til þess 
að afla gagna og vinna skýrslu 
fyrir sameiningarnefndina og 
hefur hún verið kynnt fyrir 
sveitarstjórnum. 

Í ljósi þessara gagna og 
niðurstöðu Jöfnunarsjóðs um 
framlög vegna sameiningarinnar 

sem byggja á núgildandi 
reglum sjóðsins telur nefndin 
ekki forsendur til að ná fram 
niðurstöðu í vinnuna þannig að 
hægt sé að kjósa um sameiningu 
fyrir sveitarstjórnarkosningar á 
næsta ári.

Nefndin leggur til að á vegum 
sveitarstjórnanna þriggja fari 
fram viðræður við ráðuneyti 
sveitarstjórnarmála þar sem 
gerð verði grein fyrir afstöðu 
sameiningarnefndarinnar.  Vísar 
nefndin einnig til skýrslu ráðu
neytisins um stöðu og fram
tíð íslenskra sveitarfélaga frá 
september sl. þar sem m.a. er lagt 
til að ráðuneyti sveitar stjórna mála 
taki markvissari þátt í verkefninu 
um styrkingu sveitar stjórnar
stigsins og fjár festi í því.“

Ekki kosið í bráð



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. 

Alltaf til staðar
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

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

Alltaf til staðar

www.n1.is     facebook.com/enneinn 

Nóvembertilboð
35% afsláttur

Rescue kuldajakki
Kuldajakki RESCUE úr vatnsfráhrindandi efni. 
Vottaður samkvæmt sýnileikastaðli EN471 
CL.3. Litur: Gulur og orange. Stærðir: 44-64. 

Pilot gale kuldaúlpa
COFRA Kuldaúlpa Pilot GALE.

Vatteruð með stroffi að neðan.

Litur: Grár/svartur. Stærðir: S-4XL. 

Safe kuldabuxur
Kuldabuxur Safe úr vatnsfráhrindandi efni. 
Vottaður samkvæmt sýnileikastaðli EN471 
CL.3. Litur: Gulur og orange. Stærðir: 44-64. 

Frozen kuldabuxur
Kuldabuxur Frozen. Litur: Svartur.  

Stærðir: 44-64.

9.747 kr.
Verð áður: 14.995 kr.

5.847 kr.
Verð áður: 8.995 kr.

8.447 kr.
Verð áður: 12.995 kr.

7.147 kr.
Verð áður: 10.995 kr.


