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Pepsi deildin undirbúin

Það var mikið líf og fjör á
Sáinu í Ólafsvík á sunnudaginn.
En þar voru komnir mynda
tökumenn á vegum Ölgerðar
innar til að taka upp auglýsingu
fyrir Pepsí-deildina árið 2013.
Höfðu þeir beðið börn á öllum
aldri að mæta í fötum merktum
Víkingi eða með eitthvað merkt
félaginu til þess að leika í aug
lýsingunni. Góð mæting var og

þegar búið var að stilla öllu upp
hófust tökur. Gengu þær ágæt
lega en sviðsettur var fótbolta
leikur hjá yngri flokkunum þar
sem leikgleðin skein í haust
blíðunni. Áttu þeir Gunni Gunn
og Gylfi Scheving einnig stórleik
þegar kom að þeirra hlutveki í
auglýsingunni. Voru mynda
tökumennirnar mjög ánægðir
með alla aðstöðu hér svo sem

staðsetningu vallarins og alla
umgjörð. Verður gaman að
fylgjast með þegar auglýsingin

verður svo sýnd á næsta ári.
Áfram Víkingur.

þa

Líflegir tónleikar
í kirkjunni

Verslunin Nína
verður með fatasölu
í samkomuhúsinu
í Grundarfirði

sunnudaginn 28. október
frá kl 12-18.
Fullt af nýjum og flottum tískufatnaði
frá London og París.

Rafveituframfarir
Árni Heiðar Karlsson píanisti
og Gissur Páll Gissurarson
tenór
söngvari héldu tónleika
sem þeir nefna Ísland farsælda
Frón í Ólafsvíkurkirkju á vegum
Lista- og menningarnefndar
Snæ
fellsbæjar. Ásamt því að
flytja Hamraborgina og Í fjar
lægð sungu þeir úrval evrópskra
söngva og fjölmörg íslensk lög.
Kynningar þeirra félaga á

lögunum voru léttar þar sem
gamansemi var fléttað inní á
skemmtilegan hátt. Í hléi stóðu
nemendur 10. bekkjar GSNB
fyrir fjáröflunarkaffi og seldu
kaffi og vöfflur. Voru þetta
líflegir og einstaklega skemmti
legir tónleikar þar sem tónlist,
söngur og gamansemi fengu að
njóta sín á fallegu haustkvöldi.
þa

Vélhamarinn að störfum

Undanfarið hefur Rarik
unnið að því að koma rafstreng
í jörð í Eyja og Miklaholtshreppi.
Vírinn í loftlínunni er orðin
lélegur þó svo að aðrir hlutar
línunar beri aldurinn vel. Þegar
fréttaritara bar að voru sér
fræð
ingar á vegum Rarik að
pota strengnum undir þjóð

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

Ýtan sem plægir niður strenginn

veginn með allsérstæðum vél
hamri. Til stendur að tengja
þennan jarðstreng við sams
konar streng sem liggur um
Staðar
sveit. Hingað til hefur
sambandið milli þessara sveita
ekki verið mjög rafmagnað en
það verður stuð að fylgjast
hvort það breytist eður ei.
þs

Vígsluhátíð björgunarmiðstöðvar í Rifi
3. nóvember 2012
Laugardaginn 3. nóvember næstkomandi mun
nýtt hús Björgunarsveitarinnar Lífsbjargar í Snæfellsbæ verða vígt.
Dagskráin í húsinu hefst kl. 14.00 og stendur til kl. 17.00

Hátíðardagskrá í félagsheimilinu Klifi
Húsið opnar kl. 20.oo
Matur framreiddur kl. 21.00
Veislustjóri er Ásbjörn Óttarsson
Hljómsveitin Ungmenafélagið leikur fyrir dansi fram á nótt.

Miðaverð kr. 6.500,Miðar verða seldir í Klifi fimmtudagskvöldið 25. október kl. 20.00
Hægt er að panta miða hhjá Ingu Jónu Guðlaugsdóttur í síma 891 7845 eftir kl. 15.oo
Kærar kveðjur
Félagar í Björgunarsveitinni Lífsbjörg í Snæfellsbæ.

Íslandsmót 7. fl
drengja í körfu
Bjóðum hraðvirkt internet
fyrir heimili og fyrirtæki
Viðgerðarþjónusta fyrir borðtölvur,
fartölvur og netþjóna og netbúnað.
Gagnabjörgun
Um síðustu helgi byrjaði
Íslands
mót í körfubolta, spil
uðu þar krakkarnir okkar í 6.
og 7. bekk sem æfa körfubolta.
Sýndu þau okkur hörkubolta
og að þau eru tilbúin til að
berjast til leiksloka. Mótið var
haldið í Hafnarfirði, Schenker

höllinni að Ásvöllum. Mætti til
leiks lið Hamars/Þór, Hauka,
Fjölnis, Víkins/Reynirs og Snæ
fells. Urðu okkar krakkar í
Víking/Reynir í þriðja sæti í
b-riðli og keppa því í nóvember
í sama riðli. Myndina tók Fríða
Sveinsdóttir.

http://tsc.is

vmæ

Auglýsingaverð í Jökli

Alfreð til Króatíu
Kristinn R. Jónsson, lands
liðs
þjálfari U19 karla, hefur
valið hópinn er leikur í undan
keppni EM 26. - 31. október.
Einn leikmaður Víkings er í
þessum tuttugu manna hópi en
það er Alfreð Már Hjaltalín.
Leikið verður í Króatíu og verða
mótherjarnir, ásamt heima
mönnum, Aserbaídsjan og
Georg
ía. Aserar verða fyrstu
mótherjarnir í riðlinum og fer
sá leikur fram, föstudaginn 26.
jó
október.			

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

Pizzutilboð alla daga

Laugard. 27. október!!!
Húsið opnar kl. 22:00

Happy hour 23:00-00:00
2 fyrir 1 af köldum og skotum
Miðaverð aðeins 1500
18 ára aldurstakmark

MISSIÐ EKKI AF FRÁBÆRRI SKEMMTUN!
	
  

Hafnargötu 11, Rifi. S: 430-6660

Leggja til lækkun
húshitunarkostnaðar
Fjórtán þingmenn, úr öllum
stjórnmálaflokkum
nema
Hreyf
ingunni, undir forystu
Einars Kristins Guðfinnssonar,
hafa lagt fram á Alþingi frum
varp um jöfnun húshitunar
kostnaðar. Frumvarpið er byggt
á tillögum nefndar sem ríkis
stjórnin skipaði með aðkomu
sveitarfélaga þar sem hús
hitunar
kostnaður er hvað
hæstur, nefndin lagði fram
tillögur sínar um síðustu ára
mót.
Í fréttatilkynningu um málið
sagði Einar Kristinn, að um tíu
prósent þjóðarinnar búi við
háan húshitunarkostnað sem
hefur hækkað mjög samfara því
að dregið hefur verið úr
niðurgreiðslum. Er talið að
húshitunarkostnaður þeirra
heimila sem njóta ekki orku úr
jarðvarmavirkjum hafi hækkað
um allt að 40 prósent á örfáum
árum.
Helstu tillögur nefndarinnar
og þar með meginefni frum
varpsins eru:
1. Grundvallarbreyting verði gerð á
niðurgreiðslukerfinu þannig að flutningur og dreifing á raforku til hitunar
íbúðarhúsnæðis verði niðurgreidd að
fullu. Kerfið verður þá sjálfvirkt þar sem
öllum breytingum á verði á raforkudreifingu yrði mætt með sjálfvirkum hætti
án þess að sérstök ákvörðun þurfi að liggja þar að baki.
2. Jöfnunargjald verði sett á hverja
framleidda kWst sem næmi þeim kostnaði sem nauðsynlegur er á hverjum
tíma til að niðurgreiða að fullu flutning

og dreifingu raforku til upphitunar
íbúðarhúsnæðis.
3. Jöfnunargjald verði lagt á hitaveitur,
svipað og á raforkuframleiðslu, sem geti
ávallt tryggt viðgang og vöxt jarðvarmaveitna.

Frumvarpið hefur valdið
talsverðum titringi og má sjá á
mörgum samskiptasíðum að
tekist er hart á um réttmæti
þess, oft er umræðan á þann
veg að íbúar Reykjavíkur séu að
fara að niðurgreiða flutning á
raforku fyrir landsbyggðina,
sannleikurinn er hinsvegar sá
að með því að leggja jöfnunar
gjald á hverja selda kWst þá
mun stóriðjan greiða niður sem
nemur 80% af kostnaði við
flutninginn, 20% sem eftir eru
leggjast á fyrirtæki og heimili á
öllu landinu svo að hæpið er að
halda því fram að þetta sé
sérstök skattlagnin á höfuð
borgarbúa.
Þess má geta að Einar Krist
inn Guðfinnsson og Ásbjörn
Óttars
son ásamt 12 öðrum
alþingis
mönnum hafa einnig
lagt fram frumvarp til laga um
heimild til að endurgreiða
virðisaukaskatt vegna kaupa á
varmadælum og tengdum
búnaði til húshitunar.
Ef þessi frumvörp verða sam
þykkt er ljóst að húshitunar
kostnaður getur lækkað mikið
hjá íbúum sem kynda þurfa
með rafmagni.
jó

RISAPOTTUR
Í áskorendaleiknum sigruðu
strákarnir á Guðmundi Jens
syni SH Bylgjuna 11-8. Ekki er
komið í ljós á hvern Bylgjan
skorar þegar þetta er skrifað.
Um næstu helgi verða 190
millj. í fyrsta vinning. Um
síðustu helgi voru 4 með 13

rétta á Íslandi svo að miði er
möguleiki. Opið í Íþróttahús
inu á laugardögum frá 11.00 til
13.00. Heitt kaffi á könnunni.
Munið félagsnúmerið 355. Allir
velkomnir. Áfram Víkingur.

Smáauglýsing
Til Leigu

Lítil íbúð til leigu
Uppl. í síma 436 1417 eftir kl. 19

Stjáni Tótu.

Útbúa fatapakka
í Átthagastofu

Rauði Kross Íslands sinnir
mörgum verkefnum bæði
innanlands og utan eru þeir
ófáir sjálfboðaliðarnir sem
vinna þau. Hér í Snæfellsbæ
hittast nokkrar konur alla
þriðjudaga á veturna til að
útbúa fatapakka sem sendir
eru til Hvíta Rússlands og
Malaví, pökkunum er dreift til
barnmargra fjölskyldna sem
vegna fátæktar geta ekki keypt
fatnað á börn sín og einnig fá
munaðarlaus börn pakka. Í
hverjum pakka eru prjónuð

peysa, húfa, sokkar, teppi,
bleyjubuxur, samfella, treyja,
buxur, handklæði og taubleyja.
Lovísa Sævarsdóttir heldur
utan um starfið en það hófst
árið 2010 og hafa þær pakkað
115 pökkum þó ekki hafi
sjálfboðaliðahópurinn verið
stór en allir eru velkomnir að
koma og taka þátt. Taka þær
vel á móti öllum og þiggja með
þökkum allt sem getur nýst í
pakkana t.d. handklæði,
samfellur og fleira.

Taflfélag
Snæfellsbæjar

Skákstarfið hefst mánudaginn
29. okt kl. 20:00 að Ennisbraut
1. Allir eru velkomnir bæði
ungir sem aldnir.
Heyrst hefur að nokkrir
menn hafi verið að æfa sig í
laumi og skorum við á þá að
mæta núna, má þar nefna t.d
Ejub þjálfara, Pétur Pétursson,
Frikki hennar Ásu, Atli Már og
ekki má gleyma Korchnoi
sjálfum, Hákoni Þorra.
Stjórnin

þa

Hellissandi. Spennandi og freistandi kræsingar sem má ekki
missa af. Eyfi mætir á svæðið og spilar fyrir gesti.

Trúbadorakeppni

t Villibráðarhlaðborð 7.900 kr. á mann.

t )MB§CPS§NF§HJTUJOHVPHNPSHVOWFS§BSIMB§CPS§J
er aðeins 14.900 kr. á mann og miðast við tvo í herbergi.
Gisting í einstaklingsherbergi er á 19.900 kr.

Sigurlau
ni
100.000 n eru
þús. kr.

Eyfi tekurFlögin
R

Keppendur
eru þessir.
Ekkert
aldurstakmark
er í keppninni
Ólöf Gigja
Keppendur
getaHallgrímssdóttir.
tekið með sér einn meðspilara sem ekki má syngja með
Jóhannes
Stefánsson.
Keppendur
þurfa
ekki að spila frumsamið efni
Alda Dís Arnardóttir.
Þorkell íSigurmon
Símonarson.
Skráning
keppnina er
í síma 430 8600 eða
á netfanginu: jon@hotelhellissandur.is
Gestadómari verður Svavar Knútur.

SKESSUHORN 2012

Hótel Hellissandur mun standa fyrir Trúbadorakeppni í vetur
Sigurlauer í síma 430 8600 eða
Hótel þetta
Hellissandur
fyrir Trúbadorakeppni
í vetur
Skráning í keppnina
nin eru
Munu
verða mun
þrjú standa
undanúrslitakvöld
þar sem
einn sigrar
Munu
þetta
verða þrjú undanúrslitakvöld þar sem einn sigrar
á netfanginu:
jon@hotelhellissandur.is
Meðal rétta
á
villibráðarhlaðborði:
1
0
0
.
000 þús
Sigurvegarar
undanúrslitakvöldanna
mætast
á úrslitakvöldinu
Sigurvegarar undanúrslitakvöldanna
mætast
síðansíðan
á úrslitakvöldinu
. kr.
Okkar vinsæla íslenska hreindýr, íslensk gæs
Fyrsta
undanúrslitakvöldið
verður
laugardaginn
27. okt.
kl. nk.
21.00
Fyrsta
undanúrslitakvöldið
verður
laugardaginn
27.nk.
okt.
kl. 21.00
kengúra og
margt
fl.
Áhorfendur í sal ásamt þriggja manna dómnemd munu velja sigurvegara kvöldsins
N
Áhorfendur í sal ásamt þriggja manna dómnemd munu velja sigurvegara kvöldsins
ÍTT IN

TÓNLEIKAR

Svavar Knútur heldur tónleika
á Hótel Hellissandi
sunnudaginn
28. október kl. 14
www.hotelhellissandur.is
Frítt inn fyrir alla

Hótel Hellissandur - Klettsbúð 9 - 360 Hellissandur - Sími 430 8600 - hotelhellissandur@hotelhellissandur.is

Hauststyllur í Staðarsveit

(ØTEL (ELLISSANDUR s +LETTSBÞ¡  s (ELLISSANDI s 3ÓMI   s HOTELHELLISSANDUR HOTELHELLISSANDURIS

Þessi svanafjölskylda naut morgunsólarinnar í morgunkyrrðinni á dögunum. Reyndar varð hún fyrir lítisháttar ónæði af fréttaritara Jökuls sem sniglaðist um
myndavél í hönd. Ef glotað er í myndina má sjá sjö hvíta bletti sem eru svanir.								
þs

Skotgrund
25 ára

Nú fyrir stuttu varð Skot
grund 25 ára og af því tilefni var
efnt til afmælismóts á svæði
félagsins í Hrafnkelsstaðarbotni,
keppt var í leirdúfuskotfimi.
Steinar Alfreðsson sigraði,
Snorri Rafnsson varð annar og
Guðmundur Reynisson þriðji.

Aflafréttir

Þá var grillveisla í boði Sam
kaups. Félaginu barst gjöf frá
einum félagsmanni sem kemur
sér vel fyrir félagið. Á myndinni
sést María Guðmundsdóttir
munda byssuna.

gg

Vinahúsið í
Grundarfirði
Vinahúsið starfar áfram í
húsi Verkalýðsfélaganna við
Borgar
braut! Þar verður hin
fjölbreyttasta starfsemi í gangi
þrjá daga í viku.
Á mánudögum frá kl 13:00
verður t.d. undirbúningur
jólanna hafinn eða bara kaffi
sopi.
Á þriðjudögum frá kl 14:00
er karlakaffi, með líflegum

umræðum um landsins gagn
og nauðsynjar.
Á miðvikudögum frá kl
14:00 er opið hús með kaffitári
og ýmsum uppá komum.
Allir velkomnir sem vilja gefa
af sér og þiggja gleði frá
öðrum.
Byrjum á fullum krafti í 44.
viku!

Beitningavélabátarnir eru
ennþá að fiska nokkuð vel og
er Tjaldur SH kominn með 300
tonn í 4 löndunum og er
hæstur bátanna þegar þessi
orð eru skrifuð. Örvar SH er
með 162 tn í 3, Þórsnes SH 147
tn í 4, Rifsnes SH 123 tn í 3.
Hamar SH sem er á balalínu er
kominn með 134 tn í 16
róðrum en báturinn er ennþá
á Djúpavogi. Saxhamar SH er
kominn með 114 tn í 3 og
Grundfirðingur SH 127 tn í 3,
báðir þessir bátar eru einu
beitningavélabátarnri sem hafa
landað í heimahöfn sinni.
Af minni línubátunum þá er
Tryggvi Eðvarðs SH á
Bolungarvík og er kominn
með 102 tonn í 15 róðrum.
Guðbjartur SH er með 54 tn í
11 og Lilja SH 47 tonn í 11 en
báðir þessir bátar eru á
Skagaströnd. Af þeim bátum
sem landa í heimahöfn er
Kristinn II SH hæstur með 85
tonn í 15 róðrum, Særif SH er
með 45 tn í 12, Brynja SH 38
tn í 9. Glaður SH sem er
smábátur undir 10 BT er með
35 tn í 10, Kóni II SH 19 tn í 7
og Stakkhamar SH 15 tn í 6. Af
öðrum minni bátum í sama
flokki og Glaður SH má nefna
Oliver SH sem er kominn með
8 tn í 6 og Hólmar SH sem er á
færum og er kominn með 6 tn
í 6 róðrum,
Dragnótaveiði bátanna sem
eru að róa á heimamið er
frekar dræm. Rifsari SH og
Steinunn SH eru á Bolungarvík
og Steinunn SH kom með ansi
góðan túr um daginn þegar
landað var úr bátnum 31 tonni
sem mest allt var þorskur.
Báturinn er orðin aflahæstur
allra dragnótabáta á landinu
með 119 tonn í 15 róðrum,
Rifsari SH er með 70 tn í 10.
Matthías SH 37 tn í 8, Ólafur

Bjarnarsson SH 25 tn í 10,
Esjar SH 22 tn í 7, Gunnar
Bjarnas
son SH 19 tn í 9 og
Egill SH 16 tn í 8.

Október 1980

Fyrst ég er að að skrifa um
dragnótabátanna þá er gaman
að fara aðeins aftur í tímann og
alla leið aftur til ársins 1980 og
skoða þá október. Hverjir voru
þá á dragnót og hvernig voru
þeir að fiska? Fyrsta ber að
nefna bát sem ætti að vera
Ólafsvíkingum mjög vel
kunnur, Auðbjörg SH 197 sem
var 47 brl eikarbátur. Sá bátur
fékk í okt 1980 18 tonn í 5
róðrum. Bervík SH 43 sem var
37 brl eikarbátur var með 33
tonn í 8 róðrum sem landað
var á Rifi. Þriði báturinn er svo
Skálavík SH 208 sem var 45 brl
eikarbátur og landaði 36
tonnum í 19 róðrum. Sá
minnsti í þessari upptalningu
er líka bátur sem er vel kunnur
því sá bátur hét Hugborg SH
87 og var 29 brl eikarbátur.
Báturinn fékk 25 tonn í 14
róðrum.
Af þessum bátum þá eru
tveir bátar sem skera sig úr en
það eru Skálavík SH og
Auðbjörg SH, því báðir þessir
bátar voru úrheltir árið 1987
og var þeim þá skipt úr fyrir
nýrri og öflugri báta. Nýju
bátarnir voru systurbátar, báðir
smíðaðir í Póllandi. Í dag eru
báðir þessir bátar til og gerðir
út. Nýja Skálavík SH sem kom
árið 1988 heitir í dag Maggý VE
en hét þar áður Hafnarberg RE.
Báturinn sem kom í staðin fyrir
Auðbjörgu SH er ennþá gerður
út frá Snæfellsnesi því sá bátur
heitir Rifsari SH í dag.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

VÁ Air náði
flugtaki
Nú loksins náði VÁ Air
flugtaki og flaug upp fyrir
Brettagaurana og Grobbelear.
Hópurinn N1 hrapaði niður
um 6 sæti, enda sá Gunni um
seðilinn þar sem Silla var í
Svíþjóð að heimsækja kónginn
(en miðað við fréttir af þeim
manni getur það víst verið
hættulegt konum). Nú virðist
Sverrir aldeilis vera vaknaður
og farinn að skilja reglurnar,
því Hjálmdís skaust upp um 12
sæti og sækir hart að S.G.
Hópnum sem hélt 4. sætinu
þrátt fyrir að allur hópurinn
kæmi saman með útprentanir
úr hinum ýmsu blöðum eins og
Bernlinsketidene og Jyllands
posten (eins og Guðni Hall
gerði hér um árið og þurfti öll
borðin á staðnum fyrir pappír
ana). Sæstjarnan er líka á mikilli
siglingu því hún sigldi upp um
11 sæti, og virðist Maggi
skipstjóri staðráðinn í því að
komast upp fyrir Hjálmdísi.
Leyndó heldur áfram að vera í
efstu sætunum, þrátt fyrir að
enginn viti hverjir skipi þann
hóp. Nýjasta kjaftasagan er sú
að það sé kirkjukórinn með Sr.
Aðalstein í broddi fylkingar.
Meistararnir hækkuðu taxtann
og eru komnir í 8. sætið. Það
ótrúlega gerðist að Gæi Svans
mætti og Frænkan fór upp um
3 sæti, oftast hefur það verið
öfug er hann lætur sjá sig. Nú
vantaði púkann í Púkana því
þeir duttu niður um 10 sæti
(verða að fá leiðbeiningar hjá
Sverri). Anton Ö tók efsta sætið
af Kassettu sem greinilega var
ekki með rétta spólu að þessu

sinni. Pétursson er einn
hópurinn sem hefur látið fara
lítið fyrir sér undanfarin ár en
er núna kominn í 10. sætið úr
því 21. (heyrst hefur að þjálfari
hópsins tippi alltaf betur en
hópurinn).

Gamalt veðmál

Það rifjaðist upp fyrir mér
um daginn, gamalt veðmál á
milli Meistaranna og Trukkana
(núverandi Brettagaurar). Veð
málið gekk út á það að sá
hópurinn sem tapaði tiltekinni
umferð myndi bjóða hinum
hópnum út að borða og þjóna
þeim til borðs, klæddir sem
þjónar. Nú hef ég sannreynt að
þetta veðmál hefur aldrei verið
efnt. En það voru Trukkarnir
(Geiri Ragga og Jón Björgvin)
sem töpuðu, því er skorað á þá
að efna þetta veðmál og mun
verða fylgst vel með því, að það
verði efnt.

Sala 1x2 og
lengjuseðla

Nú mun UMFG verða með
sölu á hverjum laugardags
morgni á meðan tippað er
uppá Kaffi 59. Félagið fær mun
meira í sinn hlut þannig, en
þegar tippað er í sjoppunni
(munið bara að taka kortið
með).
Eins og kom fram hjá mér í
síðasta pistli þá geta allir séð
töfluna á vef Grundar
fjarðar
bæjar undir íþróttir/hópleikur.
Og læt ég þetta duga að sinni.
Gummi Gísla

Flóamarkaður!	
  
Hefur	
  þú	
  áhuga	
  á	
  að	
  taka	
  þátt	
  í	
  flóamarkaði?	
  Laugardaginn	
  3.	
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opið	
  hús	
  fyrir	
  flóamarkað	
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  allra	
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  sér	
  bás!	
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  í	
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  og	
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  og	
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  fær	
  nafn!	
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  samband	
  við	
  okkur	
  
í	
  síma	
  865-‐1525	
  (Sigrún	
  Erla)	
  eða	
  690-‐1100	
  (Rakel)	
   	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

TIL SÖLU
Ólafsbraut 36
Ca 150 fm. steinsteypt einbylishús á tveimur hæðum
byggt árið 1961. Efri hæð skiptist í forstofu, samliggjandi
hol og stofu, eldhús og tvö svefnherbergi. Á neðri hæð
eru tvö svefnherbergi, lítið hol og þvottahús.
Verð kr. 15.000.000,-.

Snoppuvegur 6, hluti
160,2 fm. steinsteypt verbúð á tveimur hæðum byggð
árið 1971. Á neðri hæð er salur með beitningaaðstöðu,
kaffistofa, klósett og frystiklefi. Á efri hæð er geymsla.
Verbúðin er í enda lengjunnar.
Verð kr. 4.900.000,-.

Ólafsbraut 55, neðri hæð, Ólafsvík
198,2 fm. verslunarhúsnæði að Ólafsbraut 55, Ólafsvík.
Húsnæðið skiptist í verslunarrými, lager og aðstöðu fyrir
starfsfólk. Þær innréttingar sem í húsinu eru geta fylgt.
Húsnæðið er mjög vel staðsett miðsvæðis í Ólafsvík og
gæti hentað undir hverskonar starfsemi.
Verð 16.000.000,-.

Kirkjutún 2 efri hæð
89,9 fm. skrifstofuhúsnæði á efri hæð í steinsteyptu húsi
byggðu árið 1924. Húsnæðið skiptist í forstofu,
skrifstofurými, eina lokaða skrifstofu, klósett og
geymslu. Sérinngangur er í húsnæðið. Húsið er vel
staðsett miðsvæðis í Ólafsvík en það þarfnast viðhalds.
Verð 9.500.000,-.
Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignina og aðrar eignir
á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar: fasteignsnae.is
Á Fasteignasölu Snæfellsness eru öll störf unnin af
löggiltum fasteignasala sem tryggir öryggi í viðskiptum.
Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is

góðir grannar
28. október
Helgartilboð 25.
29. -október
- 2. nóvember samkaupurval.is
samkaupurval.is
...sjá uppskrift
“Grískir
svínaskankar”
handa
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samkaupurval.is
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Gkau

verð áður 498 kr

verð áður 2.398 kr

1.990
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kg

Úrvals svínalundir
úr kjötborði eða pakkaðar ferskar
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verð áður 1.898 kr

1.594

kr
kg

Svínakótelettur
úr kjötborði eða pakkaðar ferskar

Úrvals
svínaskankar
úr kjötborði eða pakkaðir ferskir
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TILVALIN
JÓLAGJÖF!
...sjá
uppskrift
“Mangó
kryddmauk
(chutney)”
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verð áður 486 kr

verð áður 1.098 kr
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Mangó
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BBQ kjúklingaleggir
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P&Ó

Birt með fyrirvara um prentvillur.

verð áður 163 kr

82

kr
stk

Nýbakað á staðnum!
Kleinur frá Myllunni

kr/kg

kr/kg
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0
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verð áður 949 kr

Lifrarpylsa 2 stk
ósoðin, frosin
frá Goða

664

kr/pk

