
Bæjarhátíðinn Ólafsvíkurvaka 
var haldin um síðustu helgi. 
Tókst hún prýðisvel, veðrið lék 
við bæjarbúa og aðra gesti 
hátíðarinnar. Dagskráin var 
fjölbreytt og skemmtileg, hófst 
hún á föstudagskvöldinu með 
bryggjuballi þar sem hljóm
sveit in „Allt í einu“ hélt uppi 
fjör   inu, gátu gestir keypt sér 
fiski súpu hjá Slysavarnafélaginu. 
Laugardagurinn hófst með 
dorg   veiðikeppni Sjósnæ og 
Lands bankans.

Snæfellsjökulshlaupið var 
ræst frá Arnarstapa klukkan 
12:00, kom Kári Steinn Karlsson 
fyrstur í mark. Markaður var í 
tjaldi á Sáinu og gerðu margir 
sér ferð þangað. Hátíðardagskrá 
var svo á Þorgrímspalli og að 
dagskránni lokinni héldu allir 
heim til að grilla í eða með sínu 
hverfi en búið var að skreyta 

hverfin hvert með sínum lit. 
Um kvöldið gengu svo 

hverfin í skrúðgöngu í Sjó
manna garðinn þar sem fjörið 
hélt áfram. Hvert hverfi kom 
með skemmtiatriði og valið var 
besta skemmtiatriðið og best 
skreytta hverfið. Appelsínugula 
hverfið vann besta skemmti
atriðið og Gula hverfið var best 
skreytt. Þeir Fitti og Jói héldu 
svo uppi brekkusöngsfjöri í 
garðinum þangaði til haldið var 
á Þorgrímspall en þar spilaði 
hljómsveitin Ungmennafélagið 
fyrir dansi. Á sunnudeginum 
var svo messað í Ólafsvíkurkirkju 
og sungu þau Óskar Einarsson 
og Hrönn Svansdóttir gospel. 
Helgin endaði svo á frábærum 
leik Víkings og ÍA þar sem Vík
ingur vann glæsilegan sigur 10.
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Víkingur Ólafsvík vann sinn 
fyrsta leik í Pepsídeildinni og 
það á heimavelli síðasta sunnu
dagskvöld þegar þeir unnu 
Skagamenn 10. Markið kom á 
78. mínútu eftir að Brynjar 
Krist mundsson fékk víta
spyrnu. Markmaður Skaga
manna Páll Gísli Jónsson varði 
spyrnuna frá Guðmundi 
Magnús  syni en hann fylgdi 
henni vel eftir og skoraði. Á 
myndinni er boltinn á leið í 
markið en Guðmundur er 
byrjaður að fagna markinu. 

Víkingar áttu flest færin og 
hungraðri í sigur. Maður leiks
ins var án efa Farid Zato. Með 
sigrinum fóru þeir úr fallsætinu 
yfir Fylkir og ÍA. Það gefst þó 
ekki mikill tími í að undirbúa 
næsta leik sem verður mið
vikudagskvöldið 3. júlí á 
heima velli gegn Fylki, vonandi 
næst aftur upp sama góða 
stemningin og á síðasta leik. 
Það kemur þó ekki í ljós fyrr en 
eftir að þetta blað er farið í 
prentun.

þa

Fyrsti sigur 
í Pepsi



Snæfellsjökulshlaupið var 
haldið í þriðja sinn laugardaginn 
29. Júní.  Hlaupið var frá Arnar
stapa yfir Jökulháls til Ólafsvíkur 
alls 22 km. Alls skráðu sig 115 
keppendur, 61 kona og 54 karl
ar. 

Veðrið lék við keppendur 
eins og undanfarin þrjú ár. 
Kepp endum fannst leiðin ofsa
lega falleg og skemmtileg, en 
fyrst og fremst mjög fjölbreytt. 
Allir keppendur skiluðu sér 
heilir í mark og voru mjög 
ánægðir með hlaupið í alla 
staði. Gaman var að sjá hvað 
margir bæjarbúar voru við 
enda  markið til að taka fagnandi 
á móti keppenum með hvatn
ingar   hrópum og klappi. Núna 
eftir hlaupið höfum við fengið 
margar góðar og fallegar 
kveðjur frá keppendum um 
hlaupið og var þar á meðal var 
talað um hvað bærinn væri 
snyrtilegur og fallegur, erum 
við alveg í skýjunum. 

Metin frá því í fyrra voru 
slegin bæði í kvenna og karla
flokki. Besta tímann í ár í 
kvennaflokki átti Ebba Særún 
Brynjarsdóttir á tímanum 
1:58:23 og bætti hún tímann frá 
því í fyrra um rúmar 6 mínútur. 
Besta tímann í ár í karlaflokki 

átti Kári Steinn Karlsson á tíma
num 1:24.31 og bætti hann 
tímann frá því í fyrra um rúmar 
13 mínútur. Óskum við þeim 
og öllum þáttakendum innilega 
til hamingju með frábæran 
árang ur.Það var frábært að 
finna hvað fyrirtæki og 
einstaklingar voru jákvæð og 
áhugasöm að taka þátt í þessu 
skemmtilega verk efni með 
okkur. Kærar þakkir til ykkar 
allra.

Snæfellsjökulshlaupið verður 
haldið aftur að ári og vonumst 
við til að fá sama og jafnvel 
aukinn meðbyr á næsta árið til 
að gera gott Snæfellsjökulshlaup 
enn betra. Hlaupið fer bara 
stækkandi og má búast við fleiri 
keppendum á næsta ári.  Það 
var fullt af fólki sem kom að 
þessu með okkur og gætum við 
þetta ekki án ykkar hjálpar. 
Langar okkur að segja TAKK við 
allt þetta fólk sem er að gefa 
tímann sinn í þetta með okkur. 
Þúsund þakkir til ykkar allra. 

Hægt er að sjá alla tíma 
hlaupsins inn á hlaup.is og 
myndir frá hlaupinu eru á 
facebooksíðu hlaupsins undir 
Snæfellsjökulshlaupið.

Með kveðju
Rán og Fannar 

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og 
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og 
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.
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Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
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Glæsilegu hlaupi 
lokiðÞað er búið að vera ansi góð 

handfæraveiði á Vestfjörðum 
sem og við Suðurnesin en þar 
hafa handfærabátarnir verið að 
mokveiða ufsa. Aftur á móti þá 
hefur veiði handfærabáta við 
Snæfellsnesið verið frekar 
dræm. Aflahæstur minni bát
anna var Kári II SH sem var þó 
einungis með 16 tonn í 12 
róðrum. Arnar II SH hefur 
verið vestur á Bolungarvík og 
hefur mokfiskað þar á 
handfærunum. Var t.d með 
12,6 tonn í einungis 3 róðrum 
og þar af 7 tonn í einni löndun 
sem er drekkhlaðinn bátur. Var 
báturinn með 27 tonn í 10 
róðrum. Í Grundarfirði þá var 
þar Vinur GK og landaði þar 14 
tonnum í 14 róðrum og fór svo 
til Bolungarvíkur og landaði 3 
tonnum í einni löndun. 

Stóru línubátarnir hafa 
fiskað vel, Tjaldur SH er með 
294 tonn í 4 löndunum og þar 
af 99 tonn í einni löndun. 
Rifsnes SH er með 170 tonn í 4 
og Örvar SH 152 tonn í 4. 

Fáir dragnótabátar hafa 
verið á veiðum og er Ólafur 
Bjarnason SH með 65 tonn í 
12, Guðmundur Jensson SH 
45 tonn í 7, Gunnar Bjarnason 
SH 37 tonn í 10 og Egill SH 35 
tonn í 4 og er þar af leiðandi 
með hæstan meðalaflann eða 
8,7 tonn í róðri. 

Þar sem frekar rólegt er í 
höfnum á nesinu þá skulum 
við líta aðeins aftur í tímann og 
fara aftur til ársins 1983 og 
skoða hverjir voru að landa í 
júní mánuði það ár. 

Á Rifi má nefna að Saxhamar 
SH landaði 51 tonni í 6 róðrum 
á trolli. Andri SH 12 tonnum í 
líka á trolli. Andey SH 12 tonn 
í 3 á trolli. Haförn SH 11 tonn 
í 4 á trolli. 

Í Ólafsvík þá voru þrír bátar 
á netum og voru það Svein
björn Jakobsson SH sem var 
með 45 tonn í 18. Hringur SH 
41 tonn í 10 og Sigurvík SH 37 
tonn í 12

Á trolli þá voru Fróði SH 

sem var með 76 tonn í 4 eða 19 
tonn í róðri. Ólafur Bjarnason 
SH sem var með 38 tonn í 3. 
Garðar II SH sem var með 82 
tonn í 6 og að lokum Guð
laugur Guðmundsson SH sem 
var langhæstur með 118 tonn í 
4 eða 29,5 tonn í róðri. Þess 
má geta að þessi bátur Guðl
augur Guðmundsson SH var 
lengst af gerður út frá 
Vestmannaeyjum og hét þá þar 
Smáey SH. Báturinn kom aftur 
til Snæfellsnes og þá til 
Grundar fjarðar og hét þar 
Þorvarður Lárusson SH. Bátur
inn var búinn að liggja við 
bryggju síðan í október árið 
2010 enn var nýverið seldur til 
Grenivíkur og heitir þar Nökkvi 
ÞH er byrjaður að stunda 
rækjuveiðar. 

Skálavík SH var á rækju og 
landaði 25 tonnum í 8 róðrum. 
Þrír dragnótabátar voru að 
landa og voru það Beruvík SH 
sem var með 40 tonn í 4 
róðrum, Hugborg SH var með 
20 tonn í 8 og Auðbjörg SH 22 
tonn í 4. 

Auk þessa þá landaði 
togarinn Már SH 293 tonnum í 
3 löndunum.

Á Grundarfirði þá voru eftir
farandi bátar á trolli. Farsæll 
SH var með 69 tonn í 6. 
Haukaberg SH 66 tonn í 5. 
fjórir bátar voru á rækjuveiðum 
og lönduðu þeir rækju auks 
fisks. Fanney SH var með 33 
tonn í 9 og var rækja 19 tonn af 
því. Grundfirðingur II SH var 
með 34 tonn í 10 og þar af 
rækja 21 tonn. Lýður Valgeir 
SH var með 18 tonn í 8 og þar 
af var rækja 12 tonn og Gustur 
SH var með 2 tonn í 2 og þar af 
var rækja 1,4 tonn.

Tveir togarar lönduðu afla 
og voru það Runólfur SH sem 
var með 234 tonn í 2 
löndunuim og Sigurfari II SH 
sem var með 215 tonn í 2. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Aflafréttir



Þriðjudaginn 9. júlí mun 
Harpa Árnadóttir opna sýningu 
sína Að mála ástina/Painting 
love í Gamla Rifi  kaffistofu.

Sýningin er innsetning á 
textum, vatnslitaverkum og 
teikningum.

Harpa ólst upp í Ólafsvík frá 
7 ára aldri til 15 ára aldurs og 
má segja að mörg verka hennar 
fjalli um bernskuslóðir hennar 

undir Jökli. 
Hún nam við Háskóla 

Íslands, MHÍ og Listaháskólann 
Valand í Gautaborg. Verk 
hennar eru í eigu listasafna hér
lendis og erlendis t.d.Moderna 
Museet í Stokkhólmi,Listasafns 
Gautaborgar, Klingbach offen
bach Museum am Rhein, Lista
safns Íslands og Listasafns 
Reykjavíkur.

Harpa hefur einnig gefið út 
bókverk og ljóðabækur. Þá gaf 
bókaútgáfan Crymogen út 
bókverkið Júní eftir hana 2011. 
Júní hlaut verðlaun fyrir 
fallegustu bókarhönnunina frá 
Fít, félagi íslenskra teiknara á 
Hönnunarmars 2012. 

Harpa býður til opnunnar á 
þriðjudaginn 9.júlí kl. 20: og 
vonum við að sem flestir sjái 
sér fært að mæta og endurnýja 
kynnin við hana.

Enn er hægt að skoða 
sýningu Helgu Páleyjar og svo 
mun Beta sýna í ágúst.

Sjáumst í Gamla Rifi

Að mála ástina
Painting love Nú þegar sumarið er komið 

og skordýrin farin á stjá vilja 
margir nota eitur til að losna 
við þessa gleðigjafa. Það er þó 
varhugavert að nota eitur í 
beðin og þá sérstaklega í 
matjurtagarðinn því ekki 
viljum við að eitrið berist í 
matinn okkar. 

Til eru mörg mjög sniðug 
húsráð til að losna við þennan 
ófögnuð hvort sem um ræðir 
snigla, lirfur eða flugur. Til að 
losna við snigla og lirfur úr 
trjám og beðum er gott að 
setja nokkrar sneiðar af gúrku 
í áldós, til dæmis kökubox, og 
setja boxið út í beð. Úr boxinu 
kemur ilmur sem við skynjum 
ekki en fælir burtu snigla og 
lirfur.

Flugurnar í gluggunum geta 

einnig angrað marga. Í stað 
þess að nota spaðann eða 
eitrið er gott ráð að sjóða 
ferska basiliku í vatni, kæla 
vökvann og setja hann á 
úðabrúsa. Þessu er síðan úðað 
í gluggana og á þá staði sem 
flugurnar eru einna helst. Þetta 
ráð fælir burtu flestar flugur. 

Mörgum þykir  gaman að 
nýta sér þessar heimagerðu og 
umhverfisvænu lausnir, svo 
ekki sé talað um þann pening 
sem sparast við að gera hlutina 
sjálfur.  Sendið mér línu ef þið 
lumið á góðum húsráðum og 
hjálpumst þannig að við að 
losna við skaðlegu efnin úr 
umhverfinu okkar!

Harpa Auðunsdóttir, 
umhverfisfulltrúi Snæfellsness 

(harpa@nsv.is)

Ekkert eitur!



Á dögunum fór 5. fl. kvk  til 
Vest manneyja að taka þátt í 
Pæjumóti TM sem haldið var  
12.15. júní.

Snæfellsnessamstarfið sendi 
tvö lið og að auki spiluðu tvær 
stelpur úr 6. flokki  með. Það 
verður að segjast að við megum 
vera stolt af starfinu sem verið 
er að vinna og  af stelpunum 
okkar, það er erfitt að fara á 
svona mót og mæta stóru 
félögunum. Stelpurnar stóðu 
sig með ágætum og komu heim 
með viðurkenningu fyrir prúð
asta liðið, það er mikill heiður 
að fá þessi verðlaun og voru 

þær samstarfinu og sjálfum sér 
til mikils sóma bæði innan 
vallar sem utan.  Fararstjórar, 
for eldrar og stelpurnar vilja 
koma á framfæri þakklæti til 
þeirra aðila sem styrktu þær 
fyrir þetta mót en það voru 
Nesver, Apótek Ólafsvíkur, 
Samkaup Úrval Grundarfirði og 
BogA Grundarfirði. Jafnframt 
sem VK lagnir og BogA 
Grundar firði buðu stelpunum, 
þjálfara og fararstjórum í 
skemmti lega og ógleymanlega 
siglingu umhverfis Eyjarnar.  

Takk fyrir okkur. 

Höfum nú hafið áætlunar
akstur um sunnanvert Snæfells
nes, frá Arnarstapa til Reykja
víkur með tengingu við Strætó 
á Vegamótum.  Einnig erum við 
búin að breyta tímanum frá 
Hellissandi til Stykkishólms og 
er því ekki lengur bið eftir 

Strætó sem fer til Reykjavíkur.
Vonum við að þetta komi að 

góðum notum fyrir íbúa 
Snæfellsness

Nánari upplýsingar er hægt 
að nálgast á www.sfn.is

Pæjumót í Eyjum 

Tilkynning frá 
Snæfellsnes Excursions 

(Rútuferðir ehf)

Fimmtudaginn 27. júní sl. 
frumsýndi Frystiklefinn í Rifi 
leiksýninguna 21.07 í leikstjórn 
Kára Viðarssonar og Víkings 
Kristjánssonar sem einnig eru 
höfundar leikverks  og leika 
allar persónur verksins. 
Undirritaður  fór í Frystiklefann 
og stóðst ekki mátið að skrifa 
sína upplifun.  

Í leikskránni segir að 
leikverkið sé gamanleikrit 
byggt á atburðum í tengslum 
við meinta lendingu geimvera 
á Snæfellsjökli  5. nóvember 
1993. Fléttast síðan saman 
nokkrar sögur einstaklinga þar 
sem sjónarhornið breytist eftir 
því hver á í hlut og viðhorf 
viðkomandi til þess sem er að 
gerast. Er þetta fjórða frum
samda leikverkið sem sett er 
upp i Frystiklefanum en leik
hússtjóri er Kári Viðarsson

Kári og Víkingur leika öll 
hlutverkin í leikritinu sem eru 
fjölmörg og leysa það af mikilli 
snilld. Eru þetta persónur sem 
mikið mæddi á þegar þessi 
viðburður kom til. Samspilið, 
krafturinn, leikgleðin og túlk
unin var aðdáunarverð. Það er 
ekki sjálfgefið að leika og 

leikstýra leikverki en það 
gengur upp hér. Hér eru á 
ferðinni fantagóðir leikarar og 
leikstjórar sem vinna heima
vinnuna sína vel. 

Það sem mætti helst setja út 
á er þáttur Susan Kennedy  
sem kom hingað til lands sem 
fréttamaður. Var þar eytt of 
miklu púðri  að mínu mati í 
samskipti hennar og Magnúsar 
Skarphéðinssonar. Einnig var 
upphækkun fyrir áhorfendur 
ekki nægilega góð þar sem ég 
sat.

Leiksýningin er öll mjög fag
mannlega unnin. Mkið mæðir 
á ljós og hljóðvinnu sem er í 
höndum Sindra Þór Hannes
sonar og Ragnar Inga Hrafn
kels sonar.  Gefa þessir þættir 
verkinu sterkan blæ en í sýn
ing unni er mikið lagt upp með 
að sýna fréttaskot frá þessum 
viðburði. Sviðstjórn var í 
örugg um höndun Guðrúnar 
Láru Pálmarsdóttur og allar 
skiptingar hnökralausar. Leik
rými  og leikmynd sem er í 
hönd um Kára Viðarssonar er 
vel nýtt, en hluti af þvi að búa 
til leikrit er að finna lausnir og 
það heppnast hér. Búningar í 
umsjón Huldu Skúladóttur eru 
í samræmi við  timabilið og 
ekki má gleyma leikskrá sem er 
virkilega vel hönnuð hjá Guð
rún Láru.

Niðurstaða.  Hér er á 
ferðinni metnaðarfull  og kraft
mikil leiksýning sem fangar 
einstakan viðburð á faglegan 
og gamansaman hátt.   Enn ein 
rósin í hnappagatið hjá þessu 
metnaðarfulla leikhúsi í Rifi.

Gunnsteinn Sigurðsson
Ólafsvík

Við erum öll 
geimverur!



Um síðustu helgi tók bæjar
stjórn Snæfellsbæjar á móti 
gestum frá vinabæ Snæfells
bæjar í Færeyjum, Vestmanna. 
Fulltrúar Vestmanna voru Pauli 
T. Petersen, borgarstjóri, Maud 
Poulsen, kommunuskrivari, 
Durita á Heygum, bygdar ráðs
limur, Malan Stórá, bygdarráðs
limur og Hilbert Elisson, 
bygdar ráðslimur. 

Dagskrá formlegrar heim
sóknar hófst á því að gestirnir 
voru sóttir á flugvöll í Reykjavík 
á föstudag og ekið sem leið lá 
að Ölkeldu í Staðarsveit þar 
sem að Kristján Þórðarson 
bæjarfulltrúi og bóndi tók á 
móti gestunum og sýndi þeim 
búið, á Ölkeldu var boðið upp 
á veitingar áður en hópurinn 
heimsótti Lýsuhólslaug þar sem 
aðstaðan var skoðuð og farið 

var í sund.
Á laugardag var farið í skoð

unar ferð um sveitarfélagið þar 
sem að m.a. Vatnshellir var 
skoðaður og borðað var í Fjöru
húsinu á Hellnum, seinnipart 
laugardags var svo bæjarbúum 
boðið að hitta gestina í Pakk
húsinu og blandaðist þannig 
heim  sóknin í dagskrá Ólafs
víkur vöku.

Færeyingarnir tóku svo þátt í 
bæjarhátíðinni með bæjarbúum 
en heimsókninni lauk með því 
að bæjarstjórnarfulltrúar beggja 
sveitarfélaga borðuðu saman í 
hádeginu á sunnudag. Myndina 
af bæjarfulltrúum Vestmanna 
tók Fríða Sveinsdóttir þegar 
hópurinn kom við á Arnarstapa 
til að dást af mannvirkjum og 
náttúru.

jó

Daganna 1618 ágúst 2013 
verða Danskir Dagar haldnir í 
Stykkihólmi þar sem allir ættu 
að finna eitthvað við sitt hæfi.

Það er ósk Hólmara að fjöl
skyldur og vinir Stykkis hólms 
fjölmenni á hátíðina sem haldin 
verður með mjög svipuðu sniði 

og undanfarin ár.  Sú nýbreyttni 
verður að brekkusöngur verður 
föstudags og laugardagskvöld 
hátíðargestum að kostnaðar
lausu.

Dagskráin verður auglýst 
þegar nær dregur að helginni.

Hægt verður að fylgjast með 
fram að helginni hvað verður í 
boði á facebooksíðu

Danskir Dagar 2013
Tjaldstæðið er glæsilegt og 

munu bæjarbúar taka gestum 
opnum örmum.

Fyrir hönd Danskra Daga 
2013,

Ungmennafélagið Snæfell 

Vinarbýjarvitjan frá Vestmanna Kommuna

Danskir dagar 
2013

Dagana 20. júní  12. júlí 
verður hlaupið Friðarhlaup 
um allt Ísland.  Þessa daga 
mun alþjóðlegur hópur hlaup
ara bera logandi Friðarkyndil á 
milli byggða til að gefa öllum 
landsmönnum tækifæri á að 
taka þátt í viðburði sem hefur 
að leiðarljósi hugsjónir sáttar 
og samlyndis. 

Friðarhlaupið, eða Sri Chin
moy OnenessHome Peace 
Run, eins og það nefnist á 
ensku, er alþjóðlegt kyndil
boðhlaup sem fer fram í öllum 
heimsálfum ár hvert. Hlaupið 
er kennt við indverska 
friðarfrömuðinn Sri Chinmoy 
(19312007) sem m.a. opnaði 
íslenska Friðarhlaupið árið 
1989.

Ísland hefur tekið þátt í 
Friðarhlaupinu frá upphafi 
þess árið 1987 og í ár verður 
hlaupið í tuttugasta skiptið. Á 
þessum tímamótum er ætlunin 
að hafa hlaupið veglegra en 
nokkru sinni fyrr og heimsækja 
öll 75 sveitarfélögin á Íslandi.  
Verkefnið “leggjum rækt við 
frið” fer fram samhliða Friðar
hlaupinu, en það gengur út á 
að sveitarfélögin gróðursetji 
tré sem er tileinkað friði. 
Friðartrén minna okkur á að 
rétt eins og við þurfum að hlúa 
að og leggja rækt við 
trjáplöntuna svo hún megi 
vaxa og dafna, þurfum við að 

hlúa að og leggja rækt við 
friðinn í sjálfum okkur og 
samfélaginu, svo hann megi 
vaxa og dafna. 

Hlaupið verður í Snæfellsbæ 
mánudaginn 8. júlí.  Dagskrá 
hlaupsins er eftirfarandi:

 
kl. 14.30  Komið til Ólafsvíkur, 
hittumst við Tindinn. Þar 
verður smá friðar   stund þar 
sem m.a. Friðarkyndillinn 
verður látinn ganga manna á  
milli

 
kl.15.00 Lagt af stað frá 
Ólafsvík með eldri hlaupurum, 
einnig kemur til greina að 
krakkar hlaupi með ef full
orðnir geta verið með í för á  
bílum. Þá gætu krakkarnir 
hlaupið stutta kafla í einu á 
milli þess sem þau hvíla sig í 
bílnum.

 
kl.16.15  Komið á Hellissand, 
nánar í Tröðinni sem dag
skránni lýkur og sér
stöku friðartré verður plantað 
og skjöldur merktur verkefninu 
settur við það. Öllum er 
velkomið að taka þátt og 
hlaupa með sem og að mæta í 
garðinn og planta trénu og 
taka þátt í stuttri friðarstund.  
Áætluð dagskrárlok kl.16.45.

Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi 
Snæfellsbæjar.

Friðarhlaup í 
Snæfellsbæ



ÍBÚÐ - SÝNING
Sýnum nýja  60 m2 íbúð í Vallholti 1  

laugardaginn 6.  júli  milli 10 og 16 eða 
eftir nánara samkomulagi.
Gott verð – Hagstæð kjör.

Upplýsingar í síma 840 -6100

Pokaz mieszkania – dzien otwarty

W sobote 6 lipca miedzy godzina 10 a 16 na ulicy 
Vallholt 1 odbedzie sie pokaz nowego 60 m2 mieszkania.  

Mozliwe jest rowniez umowienie sie na inny termin.
Wszystkich zainteresowanych  serdecznie zapraszamy.

Dobra cena – korzystne warunki

Wiecej informacji pod nr. Tel. 840 -6100

·  Afsláttur af tryggingum

·  Stofn endurgreiðsla

·  Vegaaðstoð án endurgjalds

·  Afsláttur af barnabílstólum

·  Ókeypis bílaleigubíll í 7 daga vegna kaskótjóns

·  Frí flutningstrygging innanlands

·  Enginn iðgjaldsauki ef þú lendir í tjóni

·  Nágrannavarsla

   ... og margt fleira

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

ÞÚ FÆRÐ 
MEIRA Í STOFNI

Prentsmiðjan Steinprent í Ólafsvík er umboðsaðili Sjóvá fyrir 
Snæfellsbæ og Grundar�örð. Hafðu samband í síma 436 1617. 

Björgunarsveitin Lífsbjörg / Drekinn
Blómsturvellir
Breiðavík
Brauðgerð Ólafsvíkur
Compressport - Iron Viking
Fiskiðjan Bylgja
Fiskmarkaður Íslands
Gistiheimilið Virkið
Gistihúsið Langaholti
Grunnskóli Snæfellsbæjar
Hótel Búðir
Hraðbúð Esso 
Hraðfrystihús Hellssands
Hringhotels-Snjófell
Landsbankinn
Nesvargar 
Omnis
Orkan
Sandbrún
Snæfellsbær
Sólarsport
Steinprent
Söluskáli ÓK
Vatnshellir
Verslunin Kassinn
Vífilfell 
Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf

Snæfellsjökulshlaupið þakkar ykkur 
öllum fyrir stuðninginn


