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595. tbl - 13. árg.

Þrjár sýningar
í Klifi

Íslensk kvikmyndahelgi fór
fram um síðustu helgi. Sýn
ingarstaðir voru 18 talsins og
þeirra á meðal var Klif í Ólafsvík.
Alls voru sýndar 34 myndir á
þessum 18 sýningarstöðum. Í
Klifi voru sýndar þrjár myndir,
sýnt var klukkan þrjú, fimm og
átta. Myndirnar voru teikni
mynd
in Hetjur Valhallar sem
Óskar Jónasson leikstýrði,
Gauragangur í leikstjórn Gunn
ars B. Guðmundssonar og
Mamma Gógó sem Friðrik Þór
Friðriksson leikstýrði, frítt var

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190
Netfang: 0190@landsbankinn.is

Gleðilega páska

inn á allar myndirnar. Gunnar
B. Guðmundsson leikstjóri
Gauragangs var viðstaddur sýn
inguna á Klifi og ávarpaði gesti
fyrir sýningu. Lista- og menn
ingarnefnd tók á móti Gunnari
í Pakkhúsinu í Ólafsvík og bauð
hann velkominn. Á myndinni
eru ásamt Gunnari þær Ragn
heiður Víglundsdóttir, Guðrún
Jenný Sigurðardóttir og Þórdís
Björgvinsdóttir úr Lista- og
menningarnefnd.
þa

Veðrun og tæring

Kæru viðskiptavinir
Er komin aftur til starfa.
Opnunartími 9-15
Hlakka til að sjá ykkur.
Kveðja, Rán

Mikið hefur verið um að vera í
Átthagastofu Snæfellsbæjar undan
farið og hefur hver listsýningin
tekið við af annari. Hafa bæjar
búar verið duglegir að sækja
sýningarnar og greinilegt að þörf
er fyrir þessa starfsemi. Fimmtu
daginn 21. mars opnaði svo ný
sýning og heitir hún Veðrun og
tæring. Er þetta fyrsta sjálfstæða
sýning listamannsins en hann
heitir Þór Magnússon og er
búsettur á Gufuskálum. Vel var
mætt á opnunina eins og áður.
Guðrún Lára Pálmadóttir flutti
tónlist við opnunina. Barbara
Fleckinger talaði fyrir hönd
Átthagastofu um hversu stolt við
ættum að vera að eiga svona
duglega of hæfileikaríka lista
menn hér á staðnum. Jón Þór
Lúðvíksson færði svo Þóri blóm
fyrir hönd Snæfellsbæjar, sagði
hann að þessi staður væri sérlega

flottur fyrir sýningu járnsmiðs en
húsnæðið var járnsmiðja til
margra ára. Þór sagði einnig
sjálfur frá verkum sínum, talaði
um efnið sem hann notar og
hugsunina á bak við þau. Þór
Magnússon er fæddur í Reykjavík
og hefur þar fyrir utan einnig
búið á Akranesi en flutist að
Gufuskálum 2003. Hann er
lærður járnsmiður og hefur
einnig tekið fjölda námskeiða er
varða björgunarstörf og hefur
megnið af starfsævi sinni unnið
við þau. Þór er áhugamaður um
útivist, náttúru og jarðfræði og
fær innblástur sinn þaðan. Fer
hann ekki troðnar slóðir í sköpun
og efnisvali og leitar nýrra leiða
og lausna. Er þetta mjög áhuga
verð sýning sem enginn ætti að
láta fram hjá sér fara.
þa

Þakkir
Kæru ættingjar og vinir
Innilegar þakkir til ykkar allra sem komu
og glöddu okkur fjölskylduna á
90 ára afmælinu mínu.
Okkur þótti mjög vænt um að sjá ykkur,
Guð blessi ykkur öll.

Annar flokkur Snæfells
nessamstarfsins varð á sunnu
dag Íslandsmeistari innanhúss
í futsal þegar liðið gerði sér
lítið fyrir og sigraði báða leiki
sína í úrslitum.
Í fyrri leik dagsins bar liðið
sigurorð af Valsmönnum 2-1
þar sem Alfreð Már Hjaltalín og

Óttar Ásbjörnsson skoruðu
mörk Snæfellsness.
Í síðari leik dagsins fóru
strákarnir á kostum í góðum
fjögurra marka sigri á
Gróttumönnum 5-1 og því
ljóst að strákarnir myndu landa
titlinum með fullu húsi stiga.

Ólafsvík
Mýrarholt 5 Ólafsvík er 76,2 fm. Húsið sem er
hæð og ris skiptist í forstofu með flísum, hol,
herbergi og stofu á neðri hæðinni ásamt eldhúsi
og flísalögðu baðherbergi. Á eldhúsi eru einnig
flísar. Í risinu er parketlagt sjónvarpshol og
svefnherbergi. Þakið er með bárujárni og
endurbóta er þörf á húsinu að utan. Húsið er
staðsett í þyrpingu gamalla húsa í bænum.
Óskað er eftir tilboðum í eignina

Kær kveðja
Aðalsteina Sumarliðadóttir

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.

Íslandsmeistarar
í futsal

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími: 436 1617

Einar Kristinn Guðfinnsson,
57 ára, Bolungarvík.

Haraldur Benediktsson,
46 ára, Vestra-Reyni.

Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir,
46 ára, Tálknafirði.

Sigurður Örn Ágústsson,
42 ára, Geitaskarði.

Sara Katrín Stefánsdóttir,
27 ára, Skagafirði.

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir,
25 ára, Akranesi.

Rósa Guðmundsdóttir,
30 ára, Grundarfirði.

Heiða Dís Fjeldsted,
33 ára, Borgarfirði.

Berglind Guðmundsdóttir,
39 ára, Hvammstanga.

Díana Ósk Heiðarsdóttir,
42 ára, Búðardal.

Gunnar Atli Gunnarsson,
24 ára, Ísafirði.

Guðmundur Kjartansson,
57 ára, Reykholti.

Einar Brandsson,
50 ára, Akranesi.

Jens Kristmannsson,
71 árs, Ísafirði.

Sigríður G. Jónsdóttir,
36 ára, Heydalsá.

Ásbjörn Óttarsson,
50 ára, Rifi.

Kraftur og reynsla
Hér eru frambjóðendur okkar, breiður hópur fólks með mikla reynslu á ólíkum aldri.
Við komum alls staðar að úr kjördæminu, karlar og konur til helminga.
Við höfum öll burði, getu og reynslu til að vinna fyrir og endurspegla allt kjördæmið.

Aflafréttir
Áhöfninn á dragnótabátnum
Steinunni SH hófu aftur veiðar
um miðjan mars mánuð og
hörðu þá verið stopp í tæpan
mánuð. Frá því veiðar hófust þá
hefur bátnum gengið ansi vel og
er komin með 163 tonn í ein
ungis 6 löndunum. Af þeim afla
þá landaði báturinn 100 tonnum
í 3 róðrum og voru allir þessir
róðrar yfir 30 tonn hver.
Annars er afli dragnóta
bát
anna ansi góður og er Svein
björn Jakobsson SH með 103
tonn í 8 róðrum. Esjar SH 91
tonn í 9 og þar af landaði bátur
inn 46 tonnum í 4 róðr
um.
Guðmundur Jensson SH 85 tn í
6. Matthías SH 80 tonn í 4 og þar
af 25 tonn í einni löndun. Egill
SH 74 tn í 5. Gunnar Bjarnason
SH 71 tn í 7. Rifsari SH 66 tn í 6.
Netaveiðar eru áfram ansi
góðar og Þórsnes SH frá Stykkis
hólmi er hæstur SH bátanna og
er kominn með 242 tn í 5
róðrum. Báturinn fiskar í sig
eins og það er kallað og kom t.d
til Stykkishólms með tæp 80
tonn í einni löndun. Stærðar
munurinn á Þórsnesinu SH og
bátnum sem er annar hæstur SH
netabátanna er ansi svakalegur.
Því annar hæsti báturinn er
smábáturinn Bárður SH sem er
kominn með 239 tonn í 23
róðrum. Bárður SH hefur landað
upp í tvisvar á dag vegna aflans.
Segir sig sjálft að meðalaflinn hjá

bátnum er 10,4 tonn. Saxhamar
SH er með 187 tonn í 8 og
Magnús SH 177 tn í 12.
Línuaflinn hjá smábátunum er
ansi slakur og er það útaf því að
loðna er um allt. Tveir bátar frá
Snæfellsnesinu er komnir suður
til Sandgerðis og Grindavíkur og
eru það Særif SH og Vilborg ÍS,
en eins og hefur komið fram þá
eru strákarnir sem hafa verið á
Tryggva Eðvarðs SH á Vilborgu
ÍS. Særif SH hefur landað 9,3
tonnum í 2 róðrum í Grindavík
og Vilborg ÍS 31 tonni í 8 róðrum
í Grindavík. Kristinn II SH hefur
ekkert landað síðan 14 mars og
var þá komin með 58 tn í 8
róðrum. Stakkahamar SH er
með 26 tn í 8, Kvika SH 25 tn í
6, Ingibjörg SH 22 tn í 5 og
Guðbjartur SH 19 tn í 8.
Ansi góðar veiðar hafa verið á
handfærum og var t.d Sverrir SH
með 4,5 tn í 2 róðrum á færum
og Geysir SH 7 tn í 3 róðrum.
Hamar SH er með 65 tn í 9
róðrum. Örvar SH er með 168
tn í 3. Rifsnes SH 152 tn í 4,
Grundfirðingur er með 122 tn í
2 og eru þetta því tveir full
fermistúrar hjá bátnum sem er
ansi gott og Tjaldur SH 235 tonn
í 4 róðrum, allt eru þetta
beitningavélabátar nema Hamar
SH sem er á balalínu.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Netin í land

Áhöfin á Ólafi Bjarnasyni var
í óða önn að skipta um
veiðarfæri á í síðustu viku.
Settu þeir netin í land og tóku
snurvoðina um borð. Eru þeir
búnir að vera á netum frá því
um miðjan nóvember og búnir
að fá um það bil 600 tonn í
netin í 70 róðrum. Sú nýbreytni

hefur verið á netum í Breiða
firði að netin hafa ekki legið í
sjó yfir nótt heldur verið lögð
að morgni og dregin eftir
hádegi. Hefur verið svo mikill
fiskur að veiðin hefði verið
mun meiri ef menn hefðu
verið á fullum afköstum og
ekki þurft að spara kvótann.
þa

Ferðafélagið er líka
fyrir unga fólkið
Við sem komum að starfs
semi Ferðafélags Snæfellsness
höfum verið að huga að þeim
möguleika, hvernig hægt sé að
auka enn meiri kraftinn hjá
félaginu, en eins og algyllt er,
þá samanstanda flest félög á
Íslandi af miðaldra og eldra
fólki. Þessu viljum við breyta í
ferðafélaginu og hvetjum nú
unga fólkið á Sæfellsnesi til að
ganga einnig í Ferðafélag Snæ
fellsness.
Nú er líklega mikið góðviðris
sumar framundan og Ferða
félag Snæfellsness býður upp á
nokkrar áhugaverðar göngu
ferðir, tilvalið fyrir hresst ungt
fólk og einnig fólk á öllum
aldri. Og alltaf má bæta við
ferðum sem henta hverju
sinni. Félagið er að vinna við
áætlanir að stika og merkja
gönguleiðir á nesinu, einnig á
háfjallgarðinum og hver veit
nema að í framtíðinni sé hægt
að byggja þar uppi, á góðum
stað, fallegan gönguskála. Það
er alltaf ánægjulegt að sjá
fjölskyldufólk koma í göngu
ferðir á vegum félagsins, börn
með unglingana og yngri með
limi sem þyrstir í að njóta úti

verunnar og að fá að hreyfa sig
í okkar fallegu náttúru.
Það er alltaf markmiðið að
hvetja börn og foreldra til úti
veru og samveru í náttúru
landsins og fá þannig öll börn
til að upplifa sanna gleði í
náttúrunni og upplifa leyndar
dóma umhverfisins.
Ferðafélag Snæfellsness var
stofnað árið 2009 og er deild
innan Ferðafélags Íslands og
félagar njóta umtalsverðra fríð
inda. Má þar nefna Árbók fé
lagsins sem er innifalin í árs
gjaldi. Afslátt í ferðir félagsins,
afslátt á gistingu í skálum
félagsins sem og í skálum
ferða
félaga á Norðurlöndum
og afslátt í fjölda verslana.
Að lokum hvetjum við ungt
fólk að koma á aðalfundinn
sem verður haldinn þann 2.
Apríl í Stykkishólmi ( sjá aug
lýsingu), en þar verður farið
yfir starfssemi félagsins,
áætlanir gerðar og kosið í nýja
stjórn. Áhugafólk um útivist og
ferðamál á Snæfellsnesi er
hvatt til að mæta.
Verið velkomin.
Ferðafélag Snæfellsness.

Það verður Ball í Röstinni

laugardaginn 30. mars klukkan 23:00-03:00

FRÍTT INN!!

DJ-Ægir í Röstinni
Nú er kominn tími á enn eina snilldina.
Aftur í samstarﬁ við Hótel Hellissand, nú á nýjum stað!
Ófá dansspor hafa verið stigin í Röstinni í gegnum tíðina!
Öll nýjasta danstónlistin í mögulegu blandi
við allt það gamla!
18+

Frítt inn!

Árshátíðir í Grunnskólanum
Grunnskóli Snæfellsbæjar
hélt sínar árlegu árshátíðir á
dögunum. Lýsuhólsskóli byrj
aði með vel heppnaðri árshátíð
15. mars, 1. til 4. bekkur sýndi
Selshaminn sem er þjóðsaga.
Eldri nemendur á Lýsuhóli
sýndu leikritið Johnny og þau
dauðu sem Rósa Erlendsdóttir
deildarstjóri á Lýsuhóli þýddi.
Að venju var svo kaffisala að
sýningu lokinni.
5. til 7. bekkur héldu svo sína
árshátíð í Klifi og var þemað
ævintýri. Þar voru sýnd atriði úr
Ávaxtakörfunni, Kardimommu
bænum, Emil í Kattholti og
fleiri skemmtilegum sögum.
Þegar nemendur voru búnir að

skemmta gestum sínum döns
uðu þau svo á balli og skemmtu
sér vel.
1. til 4. bekkur hélt svo sína
árshátíð tveimur dögum seinna
og var þeirra þema Disney
myndin Lion King, tók hver
bekkur fyrir ákveðið atriði í
myndinni. Ýmsir óboðnir gestir
læddu sér þó í atriðin og mátti
meðal annars sjá Bleika pardus
inn laumast yfir sviðið og hý
enur og fleiri dýr tóku sig til og
dönsuðu Gangnam style. Árs
hátíðinni lauk svo með því að
allir nemendur sungu lag við
teksta Eydísar Sólar Jónsdóttur
kennara. Voru þetta allt hinar
skemmtilegustu árshátíðir og

greinilegt að mikil vinna lá að
baki þeim. Geta nemendur og
starfsfólk Grunnskóla Snæfells
bæjar verið afar stolt af þessari
vinnu og greinilegt að þarna var
alls konar hæfileikafólk á ferð
inni sem gaman verður að

fylgjast með. Þess má svo geta
að 8. til 9. bekkur heldur svo
sýna árshátíð á Lýsuhóli síðasta
vetrardag en þau gæða sér á
góðum mat og dansa að því
loknu.
þa

Skondra rifin
Aðalfundur Ferðafélags Snæfellsness verður
haldinn þriðjudaginn 2. apríl í sal Nesbrauðs bakarís
að Nesvegi 1, Stykkishólmi og hefst kl. 20:00.

Á mánudag var hafist handa
við að rífa illa farið einbýlishús
við Skólabraut á Hellissandi,
húsið hefur ekki fengið neitt
viðhald undanfarin ár og var
orði ónýtt, Snæfellsbær eign
aðist húsið í vetur og var þá
tekin ákvörðun um að rífa

húsið enda hin mesta sjón
mengun af því.
Starfsmenn TS vélaleigu voru
ekki lengi að rífa húsið enda
vanir menn og vel tækjum
búnir. Mynd
irnar tók Lilja
Ólafardóttir.
jó

Dagskrá:
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
2. Fundargerð síðasta aðalfundar lesin upp
og borin undir atkvæði.
3. Skýrsla stjórnar.
4. Ársreikningur lagður fram.
5. Umfjöllun ársreiknings og hann borinn
undir atkvæði.
6. Kosning stjórnar.
7. Inntaka nýrra félaga.
8. Önnur mál.
Fundurinn er öllum opinn og áhugafólk um útivist
og ferðamál á Snæfellsnesi er hvatt til að mæta.
Heitt á könnunni og bakkelsi.

Húsmæðraorlof
24. - 26. maí 2013

Kirkjan okkar

Rétt til þáttöku að þessu sinni eiga konur frá
Stykkishólmi, Grundarfirði, Helgafellssveit og
Miklaholtshreppi.
Já, nú er loksins komið að orlofsferðinni okkar,
og kanna þáttöku.

Helgihald í dymbilviku og um páska
Skírdagur, 28. mars:

Guðsþjónusta verður í Ingjaldshólskirkju kl. 14.
Fermt verður í guðsþjónustunni.
Messa verður í Ólafsvíkurkirkju kl. 20.
Sameiginleg messa með söfnuðinum í Grundarfirði.

Föstudagurinn langi, 29. mars:

Guðsþjónusta án prédikunar verður í Ólafsvíkurkirkju kl. 14.
Lesið úr píslasögu og passíusálmum. Tignun krossins.

Páskadagur, 31. mars:

Hátíðarguðsþjónusta verður í Ólafsvíkurkirkju kl. 8 árdegis.
Messukaffi eftir athöfn.
Hátíðarmessa verður í Ingjaldshólskirkju kl. 10.
Messukaffi eftir athöfn.
Hátíðarguðsþjónusta verður á Jaðri kl. 14.

Gleðilega páska!

Til stendur að fara til Akureyrar og jafnvel einnig
að heimsækja Hrísey.
Konur þurfa að skrá sig fyrir 20. apríl og staðfesta
þátttöku með kr. 5000 staðfestingagjaldi
Upplýsingar gefur
Þórhildur í síma 864-3844/ 438-1194
Hulda í 8920272 /438-6624
Guðný Linda 895-6380

Sumarstörf í áhaldahúsi
Laus eru til umsóknar sumarstörf í áhaldahúsi.
· Umsækjendur þurfa að vera 16 ára eða eldri,
· hafa verkvit og áhuga til útiveru,
· vera reyklausir og sjálfstæðir í vinnubrögðum.
Vinnutímabil er frá miðjum maí til ágústloka.
Sótt er um að vef bæjarins http://grundarfjordur.is
Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2013.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 430 8500.

Pakkhúsið um páskana
Pakkhúsið verður opið um
páskanna og mikið um að vera
þar. Byggðasafnið er að
sjálfsögðu opið og alltaf gaman
að skoða krambúðina og fleira
þar. Páskaopnunin hófst 23.
mars og stendur til 2. apríl og
verður opið frá 14:00 til 18:00
alla daga og eftir samkomulagi
fyrir hópa. Hægt verður að
kaupa sér kaffi og með því
skoða handverk sem verður til
sölu. Einnig er þar að finna

skemmtilega sýningu 9. bekkjar
Grunnskóla Snæfellsbæjar sem
heitir Hlutir með sögu og sál.
Er þar á ferðinni skemmtileg
sýning sem nemendur unnu í
skólanum um hluti sem þeim
fundust merkilegir. Flestir ættu
því að geta fundið eitthvað við
sitt hæfi í heimsókn í Pakkhúsið
okkar sem alltaf er að lifna
meira við. Sérstaklega er gaman
að sjá samvinnuna við skólann.
þa

Opnunar tími um páskana.
Skírdagur

28 .Mars

11:30 til 22:00

Föstudagurinn langi

29. Mars

12:00 til 22:00

Laugardagurinn

30. Mars

11:30 til 22:00

Páskadagur

31, Mars

Lokað

Annar í Páskum

1. Apríl

12:00 til 20:00

Gleðilega páska Hobbitinn

og skilti

N1 verður aðalstyrktaraðili Víkings og
Snæfellsnessamstarfsins í knattspyrnu
Víkingur og Snæfellsnessam
starfið skrifuðu á dögunum
undir þriggja ára samning við
olíufélagið N1 sem jafnframt
verður aðalstyrktaraðili félags
ins. Merki N1mun vera framan
á maga keppnistreyju meistara
flokks karla og kvenna og á
stutt
buxum yngri flokka Snæ
fellsnessamstarfsins. Víkingur
mun að fremsta megni halda
merki N1 á lofti þar sem um er
að ræða samstarfssamning milli
félagsins, stuðningsmanna og
yngriflokka Snæfellsnessam
starfsins.
Með því að fá sér N1 kort
undir hópanúmeri Víkings og
Snæfellsnessamstarfsins
fá
stuðningsmenn 5 krónu afslátt
auk tveggja punkta og fjölda
annarra fríðinda. Ofan á þessi
frábæru kjör styrkir N1 gras
rótarhreyfinguna með því að
greiða Snæfellsnessamstarfinu
500 kr. fyrir hvert nýtt N1 kort
eða lykil sem fer í notkun.
Ennfremur greiðir N1 sam
starfinu 1 krónur á hvern líter
eldsneytis sem greitt er með
kortum eða lyklum félags
manna.
Hægt er að nálgast skráningar
spjöld á þjónustustöðvum N1 á
Snæfellsnesi (Hellissandi, Ólafs
vík, Grundarfirði, Vegamótum

og hjá Dekk og Smur Stykkis
hólmi) auk þess sem iðkendur
Snæfellsnessamstarfsins munu
labba í hús og bjóða íbúum á
Snæfellsnesi þessi frábæru kjör
eftir páska.
Á meðfylgjandi mynd má sjá
þegar leikmenn liðsins frum
sýndu nýja varabúninga félags
ins með merki N1 framan á.
Samhliða því var undirritaður
nýr fjögurra ára samningur við
íþróttavörufyrirtækið JAKÓ, sá
stærsti í sögu félagsins. Víkingur
mun því halda áfram að klæðast
treyjunum frá JAKÓ líkt og þeir
hafa gert undanfarin ár við
góðan orðstír. Á meðfylgjandi
mynd sést þegar Jóhann Guð
jónsson eigandi JAKÓ á Íslandi
og Kristmundur Sumarliðason
handsala samninginn á Herra
kvöldi Víkings fyrir skömmu
Jóhann mun koma til Ólafs
víkur þann 4. apríl þar sem
hann mun selja og kynna nýjar
vörur frá fyrirtækinu auk þess
sem hann mun taka niður pant
anir á nýja Víkingsbúningnum,
félagsgöllum og æfingagöllum.
Sérstök kynningartilboð verða í
boði þennan dag og hvetjum
við fólk til að kíkja í Íþróttahús
Snæfellsbæjar milli 14 - 19 þann
4. apríl.

Súpa og brauð.

Mánudaga til fimmtudaga frá kl 12:00-17:00
Borðað á staðnum eða taka með.

990,-

Útboð
Orkusalan óskar eftir tilboðum í verkið
endurnýjun þrýstipípu Rjúkandavirkjunar
við Ólafsvík í Snæfellsbæ.
Helstu verkhlutar eru rif á gamalli þrýstipípu
úr timbri og stáli ásamt steyptum festum
og lagning nýrrar þrýstipípu úr GRP plasti.
Heildarlengd um 1430 m, þvermál ø800/700
mm, samsett með múffum. Verkkaupi leggur
til rörefni í pípulögnina.
Helstu verkliðir eru:
• Fjarlægja gamla 1430 m langa pípu og
festur; jarðvinna, múrbrot, rif og förgun.
• Lögn nýrrar pípu í jörð um 1360 m.
• Steyptar pípufestur í jörð 3 stk.
• Lögn nýrrar pípu á stöplum í brekku um
70 m.
• Steyptir stöplar undir pípu yfir jörð, 13
stk.
• Tenging pípu við stíflu og við stöðvarhús.
Tilboðum skal skila til Orkusölunnar á
Bíldshöfða 9 í síðasta lagi við opnun tilboða
þann 19. apríl 2013. Ósk um útboðsgögn
skal senda til orkusalan@orkusalan.is.

Sími 422 1000 • www.orkusalan.is

Breyttur opnunartími
gámastöðvar
Frá næstu mánaðarmótum verður gámastöðin opin sem hér segir:
Mánudaga
Fimmtudaga
Laugardaga

kl. 16:30-18:00
kl. 16:30-18:00
kl. 12:00-14:00

Klaki í höfninni

Kalt hefur verið undanfarna
daga eins og sjá mátti í Ólafs
víkurhöfn á mánudag í síðustu
viku en þunnt lag af ís lá þá yfir
henni.

Framboðslisti Dögunar
í Norðvesturkjördæmi

Áratugir eru síðan höfnina
lagði að fullu og vonandi eigum
við ekki eftir að fá slíkan kulda
það sem eftir lifir vetrar.

Smáauglýsing
Til leigu
5 herbergja íbúð til leigu í Ólafsvík, laus 5. apríl.
Upplýsingar í síma 7736535 eða 4361175

þa

1. Guðrún Dadda Ásmundardóttir, iðjuþjálfi
2. Guðjón Arnar Kristjánsson, fv. alþingismaður
3. Brynjólfur Tómasson, meistaranemi í lögfræði
4. Ásthildur Cesil Þórðardóttir, eftirlaunaþegi
5. Sigurjón Þórðarson, heilbrigðisfulltrúi
6. K. Hulda Guðmundsdóttir, skógarbóndi
7. Ágúst Einarsson, atvinnukafari og bílstjóri
8. Sigríður Sigurjónsdóttir, dýralæknir
9. Grazýna Zofia Bajda, fiskverkakona
10. Sigfús Leví Jónsson, bifvélavirki
11. Elísabet Anna Pétursdóttir, leikskólakennari
12. Pálmi Sighvatsson
13. Hanna Þrúða Þórðardóttir, framkvæmdastjóri
14. Stanislaw Kordek
15. Helgi Helgason
16. Guðmundur G. Jónsson

BETRA VERÐ
FYRIR STUÐNINGSMENN
VÍKINGS OG SNÆFELLSNESSAMSTARFSINS
Sæktu um N1 kort á n1.is í dag og fáðu betra verð.
Hópanúmer 575

1punktur
=1kr. í öllum
viðskiptum
við N1

WWW.N1.IS

AFSLÁTTUR FYRIR STUÐNINGSMENN HJÁ N1!
5 kr. afsláttur + 2 N1 punktar af hverjum eldsneytislítra frá dæluverði.
12% afsláttur af smurolíu og smurþjónustu á þjónustuverkstæðum.
12% afsláttur af almennum rekstravörum.
12% afsláttur af hjólbörðum, vinnu við hjólbarða og dekkjahóteli.
Um leið og N1 kortið er notað mun N1 styrkja Snæfellsnessamstarfið
og Víking.
N1 punktur er jafngildur gjaldmiðill og króna, í öllum viðskiptum við N1.

Meira í leiðinni

