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FSN útskrift
Laugardaginn 18. maí braut
skráðust 13 nemendur frá Fjöl
brautaskóla Snæfellinga. Af
félagsfræðabraut brautskráðust
8 nemendur, af starfsbraut 2
nemendur og af náttúrufræði
braut brautskráðust 3 nemend
ur. Einnig fékk einn nemandi,
sem var að ljúka námi til
sjúkraliða frá Verkmenntaskóla
Austurlands afhent útskriftar
skýrteini sitt við athöfnina.
Athöfnin hófst á því að Skóla
meistari Fjölbrautaskóla Snæ
fellinga, Jón Eggert Bragason
brautskráði nemendur og flutti
ávarp. Hrafnhildur Hallvarðs
dóttir aðstoðarskólameistari af
henti síðan nemendum verð
laun fyrir góðan námsárangur.
Hæstu einkunn á stúdentsprófi
eða með 9,4 í meðaleinkunn
hlaut Anna Júnía Kjartansdóttir.
Hún hlut einnig verðlaun fyrir
góðan árangur í sögu, sálfræði,
íslensku, ensku og þýsku, ásamt
því að fá verðlaun fyrir afburða
góða ástundun í íþróttum og
viðurkenningu fyrir góðan
árangur í listgreinum.
Hildur Björg Kjartansdóttir
hlaut verðlaun fyrir góðan
árangur í líffræði, íslensku,
stærðfræði og spænsku. Katrín

Sara Reyes hlaut verðlaun fyrir
góðan árangur í félagsfræði og
Elísabet Kristín Atladóttir hlaut
verðlaun fyrir góðan árangur í
sögu.
Stórsveit Snæfellsnes skipuð
nemendum skólans léku og
sungu af mikilli snilld tvö lög
við útskriftina.
Að þessu sinni flutti Hólm
fríður Friðjónsdóttir kveðju

ræðu fyrir hönd kennara og
starfsfólks. Þá hélt Gísli Valur
Arnarsson ræðu fyrir hönd 5 ára
stúdenta. Elísabet Kristín Atla
dóttir hélt að lokum kveðju

ræðu fyrir hönd útskriftarnema
þar sem hún kvaddi skólann og
starfsfólk hans.
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Blóbankabíllinn
verur í Ólafsvík
vi Söluskálann ÓK (SHELL)
mivikudaginn 29.maí
kl. 14:00-17:00.
Allir velkomnir.

fsn

Rákust saman
Alvarlegt umferðarslys varð
fimm kílómetra vestur af
Grundar
firði á laugardaginn
þegar rúta og húsbíll lentu
saman. Mikill viðbúnaður var
vegna slyssins og var alsherjar
útkall á björgunarsveitum,
slökkvi
liði og sjúkraflutninga
mönnum. Einnig komu tvær
þyrlur Landhelgisgæslunnar til
móts við sjúkrabíl og fluttu
ökumann og farþega húsbílsins
á Landspítalann í Fossvogi en
beita þurfti klippum til að ná
þeim úr húsbílnum. Mjög
erfiðar aðstæður voru á slysstað
vegna veðurs. Alls voru fimmtán
farþegar í rútunni og voru þeir
fluttir til Grundarfjarðar í
fjöldahjálparmiðstöð Rauða
krossins sem virkjuð var þar.
Erlendu ferðamennirnir voru

afar þakklátir íslenskum
björgunaraðilum sem þeir
sögðu að hefðu brugðist mjög
fljótt og vel við.
þa

Maja

sýnir acrylmyndir
í Átthagastofu Snæfellsbæjar
frá 18. – 31. maí.
Verið velkomin.

Rólegur tjaldur

Lokað verður fyrir vatn
á Hellissandi og Rifi
fimmtudaginn 23. maí
frá kl. 19.00 og
eitthvað fram eftir kvöldi.
Vatnsveita Snæfellsbæjar
Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.
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

Þeir sem að aka um veg 54
Útnesveg á milli Hellissands og
Ólafsvíkur geta ef vel að gáð
séð tjaldshreiður í vegkantinum.
Ekki er óalgengt að tjaldurinn
geri sér hreiður og verpi við
umferðargötur og jafnvel á
sama stað aftur og aftur. Hér er

um nokkur pör er að ræða og
virðast fuglarnir ekki láta um
ferð eða aðrar mannaferði
trufla sig. Voru þeir hinir róleg
ustu þegar ljósmyndari var á
ferðinni.
þa

Viltu vinna
50.000
Aukakrónur?
Í maí ætla Aukakrónur að bregða á leik með samstarfsaðilum
sínum á Snæfellsnesi og bjóða öllum sem nota Aukakrónu- eða
A-kortið sitt hjá samstarfsaðilum að vera með.

Aðalvinningur

Aukavinningar (dregnir út vikulega í maí)

» Sigling fyrir tvo hjá Láki
Tours

» 12.000 kr. gjafabréf frá Gistiheimilinu Langaholti

» Philips blandari frá Hrannarbúðinni

» 10.000 kr. gjafabréf frá Virkinu

» 15.000 kr. gjafabréf frá versluninni Kassanum

» Dömu- eða herrailmur að verðmæti 6.000 kr. frá Blómsturvöllum

» 15.000 kr. gjafabréf frá Hótel
Hellissandi

» 16” pizza, brauðstangir og 2 ltr.
gos frá Hobbitanum (x3)

» 15.000 kr. gjafabréf frá versluninni Hrund

» Pizzu-veisla fyrir 5 á Kaffi 59

Þegar þú greiðir með Aukakrónueða A-kortinu þínu hjá samstarfsaðila Aukakróna færðu afhentan
miða sem þú fyllir út og skilar í
Landsbankann í Snæfellsbæ.

Vinningar verða dregnir út vikulega í maí og stærsta vinninginn,
50.000 Aukakrónur, þann 31. maí,
auk fjölda aukavinninga.

Allir sem eiga Aukakrónukort
geta tekið þátt í leiknum eins oft
og þeir vilja. Þeir sem ekki eru í
Aukakrónum geta sótt um kort á
www.aukakronur.is eða í útibúi
Landsbankans.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

50.000 Aukakrónur

» 2.500 kr. gjafabréf frá Líkamsræktinni (x2)

Hárgreiðslustofa Gunnhildar
verður lokuð um óákveðinn tíma.

Kirkjan okkar

Gleðilegt sumar.

Hestamannaguðsþjónusta
í Brimilsvallakirkju sunnudaginn 26. maí kl. 14.
Hópreið verður frá hesthúsunum í Fossárdal kl. 13.
Eftir guðsþjónustu er kaffi og meðlæti
á Brimilisvöllum gegn frjálsu framlagi.

Aflafréttir
Dragnótaveiði hefur verið
ansi góð það sem af er maí,
Steinunn SH landaði 130
tonnum í 5 róðrum og er núna
kominn í sumarplássið sitt sem
er í slippnum í Njarðvík. Ólafur
Bjarnason SH er með 130 tonn
í 8. Guðmundur Jensson SH er
með 77 tn í 5, Margrét ÍS sem
landar á Rifi 69 tn í 6.
Sveinbjörn Jakobsson SH 34 tn
í 2, Gunnar Bjarnason SH 30
tn í 4, Bára SH 28 tn í 3 og þar
af tæp 13 tonn í einni löndun .
Esjar SH og Matthías SH eru á
rækjunni.
Hringur SH hefur aflað vel
og er búinn að landa 216
tonnum í 3 löndunum og þar
af kom báturinn með 81 tonn í
einni löndun sem er með
stærri túrum bátsins. Helgi SH
er með 101 tonn í 2.
Nokkuð góð línuveiði er hjá
smábátunum og er Tryggvi
Eðvarðs SH kominn með 80 tn
í 11, Kristinn II SH 78 tn í 11
bera þessir tveir bátar af
bátanna á Snæfellsnesinu ef
Bíldsey frá Stykkishólmi er
undanskilin. Því Bíldsey SH er
að landa á Breiðdalsvík og
hefur fiskað ansi vel þar. Er
báturinn þegar þessi pistill er
skrifaður aflahæstur allra
smábáta á landinu með 116
tonn í 11 róðrum. Aðrir SH
bátar eru t.d Kvika SH 38 tn í 9
og þar af tæp 8 tonn í einum
róðri. Stakkhamar SH 37 tn í

11, Brynja SH 35 tn í 7,
Ingibjörg SH 35 tn í 9. Sæhamar
SH 29 tn í 9. Særif SH er
kominn á grásleppuna og
hefur landað í heildina 22
tonnum í 5 róðrum og þar af
tæpum 9 tonnum í grásleppu
net.
Stóru línubátarnir hafa fisk
að ágætlega, Tjaldur SH er
með 171 tn í 3, Rifsnes SH 134
tn í 4, Örvar SH 93 tn í 2 og
Grundfirðingur SH 50 tn í 1.
Handfæraveiði hefur verið
góð og í Arnarstapa er búið að
landa 170 tonnum af handfæra
bátum. Þar er t.d Arnar SH
með 4,3 tn í 7, Brimsvala SH 7
tn í 8, Huld SH 12,2 tn í 9, og
Kló MB 4,9 tn í 7.
Á Rifi eru kominn 122 tonn
af handfærabátum og þar er t.d
Þorsteinn SH með 10 tn í 9,
Sólrún SH 4 tn í 6 og Leifur RE
8,6 tn í 7.
í Ólafsvík eru kominn 128
tonn á land af handfæra
bát
unum og þar er t.d Magnús
Ingimarsson SH með 3,2 tn í 7,
Hvalsá SH 4,1 tn í 6, Friðrik
Bergmann SH 9,6 tn í 9 og Ás
SH 4,2 tn í 6.
Í Grundafirði er kominn tæp
80 tonn á land og þar er t.d
Addi Afi GK með 2,1 tn í 6,
Birta SH 3,3 tn í 6, Doddi SH
4,9 tn í 7 og Hafró SH 3 tn í 6,
ansi skemmilegt nafn á báti.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Fermt um
hvítasunnu

Fermt var í Ólafsvíkur- og
Ingjaldshólssprestakalli að
venju á hvítasunnudag, Séra
Óskar Ingi Ingason sóknar
prestur fermdi. Tvö börn voru

fermd í Ingjaldshólskirkju klukk
an 11:00, níu börn voru svo

fermd í Ólafsvíkurkirkju klukk
an 13:00.
þa

Restaurant Ólafsvík
Eldhúsið okkar er opið
alla daga frá kl. 18 til 21.
Frábær matseðill á verði sem hæfir flestum.
Vinalegt viðmót og góð þjónusta.
Happy hour frá kl. 18-19,
kaldur á kantinum 2 fyrir 1

Nokkur dæmi af matseðli:
·
·
·
·
·
·
·
·

Matarmikil sjávarrétta súpa
Kjúklingasalat
Léttsaltaður þorskhnakki
Pönnusteikt kjúklingabringa
Lambadúó, fillé og skanki
Ostborgari
Víkingaborgari
Jöklaborgari

Sími 436 1650

Krían loksins komin

Krían er loksins komin á
Snæfellsnesið en hún er heldur
seinna á ferðinni núna en
undanfarin ár. Sást fyrsti hóp
urinn laugardaginn 18. maí á
Rifi. Líklega hefur hún nýtt sér
suðaustanáttina sem gekk yfir
föstudag og laugardag síðasta
spölin. Skýringin á því hvers
vegna hún er svona seint á

ferðinni í ár gæti verið stíf
norðaustanátt sem verið hefur
undanfarna daga. Vonandi
gengur varpið betur en
undanfarin ár en mjög erfilega
hefur gengið hjá Kríunni að
koma upp ungum síðustu
sumur.
þa

Fjarmennta
skólinn
Sjö framhaldsskólar á lands
byggðinni hafa ákveðið að
bjóða sameiginlega upp á fjar
nám með áherslu á starfsnám.
Um er að ræða Fjölbrautaskóla
Snæfellinga, Fjölbrautaskóla
Norðurlands Vestra, Mennta
skólann á Tröllaskaga, Fram
halds
skólann á Húsavík,
Menntaskólann á Egilsstöðum,
Verkmenntaskóla Austurlands
og Framhaldsskólann í Austur-

Skaftafellssýslu. Í vor verður
áhugi kannaður á námi á 15
námsbrautum og í kjölfarið
tekin ákvörðun um hvað verði
í boði á haustönn. Námið fer
fram með stuttum staðbundum
lotum og í fjarnámi. Miðað er
við að hægt sé að taka námið
samhliða vinnu.
Nánari upplýsingar
www.fjarmenntaskolinn.is

AÐALFUNDUR

Hollvina Þórðar frá Dagverðará
- Forsýning á heimildarmynd Aðalfundur Hollvinasamtaka
Þórðar Halldórssonar frá Dagverðará
verður haldinn í Plássinu (áður Fimm fiskar)
í Stykkishólmi, laugardaginn 25. maí n.k.
kl. 17.00

10. bekkur
í Tröð

Dagskrá samkvæmt félagslögum.
Á undan kl. 16.00 verður forsýning á heimildarmynd
um Þórð sem Kári G. Schram kvikmyndagerðarmaður
hefur gert.
Sýningin verður í Eldfjallasafninu.
Stjórnin

Auglýsingaverð í Jökli
Heilsíða í svarthv. 23.700
Hálfsíða í svarthv. 15.200
1/4 í svarthv.
9.900
1/8 í svarthv.
7.200
1/16 í svarthv.
4.400
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

46.000
31.000
22.000
14.200
9.500

Verðin eru með 25,5% vsk

Föstudaginn 17. maí sl. tóku
Soroptimistasystur á móti nem
endum úr 10. bekk í Tröðina
vegna samstarfsverkefnis við
klúbbinn. María Ýr Þráinsdóttir
las upp frásögn sem þau höfðu
unnið um Guðríði Þorbjarnar
dóttur landnámskonu og teng
ist sagan söguverkefni klúbbs
ins við trébekkina.
Verður frásögnin þýdd bæði
á ensku og dönsku og fest við
bekkinn í Tröðinni.
Næsta vetur verður haldið

áfram að vinna með 10. bekk
við fleiri sögur úr fortíðinni.
Viljum við þakka krökkunum
fyrir heimsóknina og þeirra
þátt í verkefninu. Hvetjum við
bæjarbúa og gesti til að skoða
sögubekkina í sumar.
Verkefnastjórar Soroptimista
klúbbs Snæfellsness
Ragnheiður Víglundsdóttir
Ragnhildur Sigurðardóttir
Þóra Kristín Magnúsdóttir
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GPS á snjósleða
Starfskraftur
óskast
Meiraprófsbílstjóra vantar hjá
Gámaþjónustu Vesturlands í Ólafsvík.

Um framtíðarstarf er að ræða
Nánari upplýsingar í síma 660 2888
Á Hvítasunnudag afhenti
Kvenfélag Ólafsvíkur Björgunar
sveitinni Lífsbjörgu GPS
staðsetningartæki af gerðinni
Garmin 526 með nýjusta Ís

landskortinu. Tækið var gefið í
tilefni af opnun Björgunar
stöðvarinnar Vonar síðasta
haust. Tækið verður staðsett á
öðrum snjósleða sveitarinnar
og mun nýtast vel þar. Sama
tegund af staðsetningartæki er

á sexhjóli sveitarinnar sem hún
fjárfesti í fyrr á árinu. Á mynd
inni er Gerður Þórðardóttir
fyrrverandi formaður Kven
félags Ólafsvíkur að afhenda
þeim félögum í Björgunar
sveitinni Orra Magnússyni,
Davíð Óla Axelssyni og Guð
bjarti Þorvarðarsyni tækið.
þa

Froðupartý

Sumarpakkhúsið
opnaði
Laugardaginn 18. maí, opn
aði Pakkhúsið okkar dyr sínar,
tilbúið fyrir sumarið. Handverk
úr Snæfellsbæ hefur verið að
tínast inn og er nú á boðstólum.
Einnig mun vöffluilmurinn
fylla þetta elsta hús bæjarins og
af og til mun falleg harmonikku
tónlist óma í húsinu. Hand
verksh ópur
Snæfellsbæjar
mun, í samstarfi við Átthaga
stofuna, taka vel á móti ykkur
og öllum gestum eins og
síðastliðin ár og við þökkum
þeim innilega fyrir að standa
vaktina allt sumarið í þessu
fallega gamla húsi. Ennþá er
hægt að fara í ratleik í byggða

Það var mikið fjör í lok
síðustu viku hjá krökkunum
sem æfa sund, þá fengu þau að
halda sundlaugarpartý með
froðu og fjöri. Til stóð að tæma
laugina fyrir reglubundin þrif
og því var tilvalið að leyfa
krökkunum að ærslast svolítið

safninu okkar og kynna sér
þannig sögu svæðisins. Opið
verður frá kl. 13:00 - 18:00 alla
daga fram í lok ágúst en við
tökum líka á móti hópum utan
opnunartíma, eftir sam

komulagi við Átthagastofuna í
síma 4336929.
Pakkhúsið þakkar öllum sem
fylla húsið með gleði, tónlist,
dótaríi og gotteríi.
Fyrir hönd Pakkhússins
Með ósk um gleðilegt sumar
í Pakkhúsinu.
Barbara Fleckinger, verkefnastjóri
í Átthagastofu Snæfellsbæjar

á meðan vatnið rann úr laug
inni. Að sögn þeirra sem voru
viðstaddir var mikið stuð.
Meðfylgjandi myndir tók
Heiðar Magnússon þegar
gleðin stóð sem hæst.
jó

Lambaferð

Nemendur í 2. bekk Grunn
skóla Snæfellsbæjar fengu gott
heimboð á dögunum. Var þeim
boðið að koma og skoða lömb
in hjá þeim Rafnari Birgissyni
og Guðrúnu Guðbjartsdóttur.
Kindurnar eru í litlum fjár
húsum rétt við heimili þeirra,
eru þau þar með kindur ásamt

fleirum úr fjölskyldunni.
Fannst börnunum mikið til
koma að sjá lömbin og geta
klappað þeim enda ekki allir
svo heppnir að eiga þess kost.
Var þetta kærkomin ánægja í
útivistinni hjá bekknum sem
farin er í hverri viku.

DANSLEIKUR

FJÁRÖFLUNARDANSLEIKUR

Í FÉLAGSHEIMILINU KLIFI

KLAKABANDIÐ

LEIKUR FYRIR DANSI
LAUGARDAGSKVÖLDIÐ 25. MAÍ
18 ÁRA ALDURSTAKMARK | HÚSIÐ OPNAR 23:00

 
- SÉRSTAKIR GESTIR -

SKÓLAHLJÓMSVEITIN HERÓDES FRÁ
1972 TEKUR NOKKUR LÖG Í PÁSU

ALLUR ÁGOÐI RENNUR TIL

KNATTSPYRNUDEILDAR

UMF VÍKINGS

MIÐAVERÐ EINUNGIS 2500

SUNNUDAGUR 26 MAÍ
VÍKINGUR ÓLAFSVÍK VS ÍBV
VS

góðir grannar
Helgartilboð 23. - 26. maí

samkaupurval.is

...sjá uppskrift
Einfalt og gott!

„Ítalskur pastaréttur með
kalkúnapylsum”
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verð áður 3.998 kr/kg

2.999
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Nauta Rib-Eye steikur
úr kjötborði eða pakkaðar ferskar

t

r
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Ó

samkaupurval.is

Kalkúnapylsur
á grillið, 10 stk

verð áður 1.598 kr/pk

959

kr/pk

...sjá nýja
uppskrift

verð áður 219 kr/stk

175

kr
stk

Nautaborgarar 120g

„Sveppasósa á
nautasteikina”
samkaupurval.is

úr kjötborði eða pakkaðir ferskir
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verð áður 399 kr/pk

299

kr
pk

Grænmetisblanda 750g
frosin, Symfoni, frá Coop

%r
0
5 sláttu

úr kjötborði eða pakkað ferskt

2.449

kr/kg

...sjá uppskrift

af

P&Ó

Birt með fyrirvara um prentvillur.

verð áður 327 kr/stk

164

Úrvals nauta
innralæri

verð áður 3.498 kr/kg

kr
stk

Nýbakað á staðnum!
Croissant með skinku

„Sumarlegt
salat með
jarðarberjum”
samkaupurval.is

Jarðarber 250g
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verð áður 498 kr/kg

249

Skráðu þig á póstlistann á samkaupurval.is

kr/kg

Heimsóknir frá
Krílakoti

Þann 6. maí tók við sumar
dagskrá í leikskólanum Kríla
koti, einn liður í dagskrá
sumarsins eru vettvangsferðir. Í
fyrstu vikunni var farið í vett
vangsferð í Gámaþjónustuna,
Heimir Þór Ívarsson tók á móti
starfsfólki leikskólans og
börnunum og skýrði út fyrir
þeim hvernig flokkun fer fram
og hvað verður um ruslið þegar
það fer frá okkur, eftir fyrir
lesturinn fengu allir Prince Polo

Snæfellsjökulshlaupið
29. júní 2013
Takið daginn frá!!

og Svala.
Í síðustu viku var farið í heim
sókn í Fiskmarkað Íslands, þar
skoðuðu börnin ýmsar tegundir
af fiskum, bæði stóra og litla en
einnig misjafnlega ljóta. Þegar
búið var að skoða fiskana var
gestunum boðið upp á Svala og
grillaðar pylsur.
Starfsfólk Krílakots vill koma
á framfæri þakklæti fyrir góðar
móttökur.
jó

Á góðri stund
2013
Bæjarhátíðin okkar allra
Grundfirðinga verður haldin
helgina 25 til 28 júlí. Ég, Hall
dóra Dögg (Hadda) hef tekið
að mér framkvæmdastjórn
hátíðarinnar og er undirbún
ingur í fullum gangi.
Stjórn Hátíðarfélags Grund
arfjarðar er óbreytt, Jón Björg
vin er formaður, Jóna Björk er
gjaldkeri, Einar Guðmundsson
er ritari og Jón Frímann er
meðstjórnandi. Baldur, fyrr
verandi framkvæmdastjóri
undan
farinna ára hefur bæst
við í stjórn sem ráðgjafi
núverandi framkvæmdastjóra.
Hátíðin verður með aðeins
breyttu sniði í ár og dagskrá
mun verða eilítið minni í
sniðum en líka munu aðrir
fastir dagskrárliðir færast
eitthvað á milli daga. Vonandi
mun Grundfirðingum og
gestum þeirra líka þessar
áherslubreytingar. T.d. má
nefna að skreytingar hefjist á
fimmtudegi eins og vanalega
en sú nýbreytni verður að
grillveisla í boði Samkaup
verður sama dag eftir að allir
eru búnir að skreyta.

Hugmyndin okkar Gunna í
Samkaup er að grilla fyrir
duglega Grundfirðinga og hita
þannig upp fyrir skemmtilega
helgi. Á meðan þið gæðið
ykkur á gómsætum veitingum
munu fulltrúar hátíðarinnar
rúnta um bæinn okkar og velja
flottustu skreytinguna í
bænum, þ.e. hús eða fyrirtæki.
Í grillveislunni verða svo veitt
þessi skreytingaverðlaun sem
eru stórglæsileg.
Þegar nær dregur hátíðinni
mun svo koma nánari dag
skrárlýsing sem og aðrar
tilkynningar. Ég vil biðja þau
hverfi sem unnu hverfakeppnir
í fyrra að skila verðlaunagripum
til mín sem fyrst.
Mig langar til að biðja alla þá
sem hafa áhuga á að koma með
skemmtilegar hugmyndir eða
taka þátt á einhvern þátt í
hátíðinni okkar að hafa sam
band við mig í tölvupósti:
hadda@roga.is
Með kærri hátíðarkveðju
Hadda og stjórn Hátíðarfélags.

Chevrolet Captiva

Á ferðinni
Bílabúð Benna

Bílasýning í Stykkishólmi
sunnudaginn 26. maí

Chevrolet Spark er besta
sparnaðarráð heimilisins

Við verðum á ferðinni í sumar. Sunnudaginn 26. maí, milli
kl. 12:00 og 16:00, sláum við upp sýningu á Olís planinu
í Stykkishólmi. Til sýnis verða nýjustu gæðagripirnir frá
Chevrolet, sem notið hafa mikilla vinsælda hjá landsmönnum
vegna glæsilegrar hönnunar, sparneytni og ótrúlega
hagstæðs verðs. Auk þess munum við skarta glænýju
eintaki af ofurjeppanum Porsche Cayenne Diesel.
Allir velkomnir. Kaffi og kleinur í boði.

Chevrolet Volt er
langdrægur rafmagnsbíll

Við afhendum verðlista á sýningunni sem jafnframt
er frír happdrættismiði - glæsilegir vinningar !

NÝR

Porsche Cayenne Diesel

Chevrolet Cruze Station

Chevrolet Cruze

Chevrolet Malibu

Chevrolet Aveo

8 gíra Tiptronic sjálfskipting, leðurinnrétting, rafdrifin framsæti m/hita,
fjarlægðavari að framan og aftan,
fullkomið hljómkerfi, Bluetooth simkerfi,
tvöföld sjálfvirk miðstöð, 18” álfelgur
o. m. fl.

Vel búinn bíll á frábæru
verði - sjá benni.is

Reykjavík • Tangarhöfða 8 • 590 2000
Njarðarbraut 9 • Reykjanesbæ • 420 3330
Bílaríki • Glerárgötu 36 • Akureyri • 461 3636
Nánari upplýsingar á benni.is

