
Krían er mætt á Rif en til hennar 
sást þar á dögunum einnig hefur 
sést til hennar á nokkrum öðrum 
stöðum á landinu undanfarið. 
Enginn annar fugl ferðast jafnlanga 
leið á milli varp- og vetrarstöðva 
en flugleiðin frá norðurhjaranum 
suður að ísbreiðunum við Suður-
skautslandið getur verið rúmlega 
35 þúsund kílómetrar að því er 
fram kemur á Vísindavefnum. 

Þessa löngu vegalengd fer 
krían því tvisvar á ári og er hún 
mun fljótari í förum á vorin en 
haustinn. Ferðalag kríunnar tekur 

að vori um það bil 60 daga og 
leggur hún af stað í byrjun mars og 
kemur því hér um mánaðarmótin 
apríl/maí. Fer hún mun hægar yfir 
að hausti en þá tekur ferðalagið 
í kringum 90 daga. Samkvæmt 
þessu er krían því á flugi um það 
bil þrjá mánuði á ári og eltir hún 
því í raun sumarið og birtuna 
því þegar haustar heldur hún í 
sumarið á Suðurskautslandinu 
og kemur svo aftur í vorið hér 
á norðurhveli þegar haustar á 
suðurhvelinu. 

þa

877. tbl - 19. árg. 16. maí 2019

Krían komin á Rif

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Núna er sauðburður hjá Guð-
mundi Ólafssyni á loka metrunum 
og þegar þrjár ær eru eftir að bera 
er hann búinn að fá 55 lömb, 
eina þrílemda og eina fjórlemda 
sem bar núna um helgina. Sagði 
Guðmundur að núna væri algengt 
að ær væru þrílemdar en sjaldan 
fjórlemdar. 

Skilja þurfti tvö lömb frá fjór-
lemb unni því hún getur ekki mjólk-
að fyrir öll lömbin, ekki væsti um 
þau tvö sem voru tekinn frá, því 
Guðmundur hafði fengið sér sér-

útbúna fötu sem heldur mjólkinni 
heitri og eru einnig tvær túttur á 
fötunni. 

Hafði Guðmundur orð á því 
hvað hobbybændur á svæðinu væru 
heppnir með veður þetta vorið því 
þó að kalt væri kæmu kindurnar 
ekki inn heldur vildu þær frekar 
vera úti.  

Guðmundur sagði að hann 
hlakkaði alltaf til sauðburðarins en 
væri líka ánægður að þetta væri að 
vera búið. 

þa

Sauðburði að ljúka



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

Breiðavík ehf, Bjartsýnn ehf 
og Nesver ehf hafa fest kaup á 
hús næðinu við Bankastræti 1 
í Snæ fellsbæ þar sem Fiskiðjan 
Bylgjan var áður. Festu fyrirtækin 
kaup á húsnæðinu til þess að 
tryggja sér aðstöðu til frystingu 
á makríl. Hafði Fiskiðjan Bylgja 
séð um frystingu á makríl fyrir 
þessi fyrirtæki í nokkur ár áður 
en hún hætti starfsemi og leigðu 
fyrirtækin þetta sama húsnæði 
undir frystinguna síðasta sumar. 

Ánægjulegt er að vita til þess 
að búið sé að selja húsnæðið og 
að vinnsla verði í því við að frysta 
makríl til að byrja með en fram-
tíðin mun svo leiða í ljós hvað 
gerist. Síðastliðin tvö ár hafa þessi 
fyrirtæki veitt samtals 1093 tonn 
sem skiptast þannig niður á báta 

þeirra: Árið 2017 veiddi Brynja SH 
236 274 tonn,Tryggvi Eðvarðs SH 
2 183 tonn og Júlli Páls SH 712 
110 tonn. Árið 2018 veiddi Júlli 
Páls SH 712 197 tonn, Brynja SH 
236 170 tonn og Tryggvi Eðvarðs 
SH 2 159 tonn. 

Það er þó líklegt að ef frumvarp 

sjávarútvegsráðherra um kvóta-
setningu makríls verður að veru-
leika muni smábátum sem mögu-
leika hafa á að stunda makríl-
veiðar fækka enn frekar að mati 
smábátaeigenda. Miðað er við tíu 
ára veiðireynslu í frumvarpinu og 
er talið að það henti helst stærri 

útgerðum sem mokveiddu makríl 
fyrstu árin eftir hrun. Fari frumvarp 
þetta óbreytt í gegnum þingið 
eru þessir bátar fyrirtækjana að 
missa helming af aflareynslu sinni 
í ljósi þess að smábátar eru aðeins 
með veiðireynslu um helming af 
umræddu tímabili.   þa

Húsnæði Bylgjunnar fær nýja eigendur

Umhverfisrölt um hverfin 
með bæjarbúum

Bæjarstjórn og skipulags- og umhver�snefnd Grundar�arðarbæjar 
boða til umhver�srölts, þar sem fulltrúar bæjarstjórnar og 
skipulags- og umhver�snefndar, ásamt bæjarstjóra, munu ganga 
með bæjarbúum um svæði í bænum, ræða það sem betur má fara 
og lausnir til úrbóta.

Umhver�srölt verður sem hér segir:

Hver� Dagsetning Upphafsstaður

Rauða hver�ð Mánudagur 20. maí, kl. 19:30 Aðkomusvæði Skógræktar

Græna hver�ð Mánudagur 20. maí, kl. 20:30 Ka� 59

Bláa hver�ð Þriðjudagur 21. maí, kl. 19.30 Sögumiðstöðin

Gula hver�ð Þriðjudagur 21. maí, kl. 20.30 Dvalarheimilið Fellaskjól

Ábendingar og tillögur má einnig senda í tölvupósti til 
skipulags- og byggingafulltrúa á netfangið bygg@grundar�ordur.is 
eða í netfang bæjarins grundar�ordur@grundar�ordur.is  

Bæjarbúar – mætum og látum okkur varða um umhver� okkar. 
Tökum þátt!

Skipulags- og umhver�snefnd 
og bæjarstjórn Grundar�arðarbæjar

Kirkjukór Ólafsvíkur hélt 
ár lega vortónleika sína 9. maí 
í Ólafs víkur kirkju. Vel var mætt 
á tón leikana enda á kórinn sína 
föstu tónleikagesti sem hann 
er afar þakklátur fyrir.  Á efnis-
skránni að þessu sinni voru 
„Dýrleg lög“ en þema tón leik-
anna var dýr. Ógrynni er til af 
textum um dýr af ýmsum teg-
undum hafa verið samdir í 
gegnum tíðina. Var efnisskráin 
skemmti lega samsett af dægur- 
og þjóð  lögum sem flestir 
þekkja. Sig urður Höskulds son 
flutti eigið lag við texta Jóhanns 
Jónssonar sem heitir Vöggu vísur 
um krumma. Systurnar Gerður 
og Aðal heiður Nanna Þórðar-

dætur sungu Kattardúettinn 
fræga eftir G. Rossini. Veronica 
Oster hammer,  st jórnandi 
kórsins söng einsöng við undir-
leik Elenu Maakev, organista 
kórsins lögin Einsetumaður 
einu sinni, Íslenskt þjóðlag í 
út setningu Ferdinand Rauter og 
Kónguló eftir Aðalstein Ásberg 
Sigurðsson. Tónleikarnir voru 
styrktir af Sóknaráætlun Vestur-
lands, en kórinn fékk á dögunum 
styrk þaðan til tónleikahalds. Að 
loknum vel heppnuðum tón-
leikum var gestum boðið upp á 
kaffi og dýrlegt súkkulaði, áður 
en þeir héldu út í vorkvöldið.

þa

Árlegir vortónleikar



BIOTHERM KYNNING
Í APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR

FÖSTUDAGINN 17. MAÍ KL. 13-18.

Glæsilegur kaupauki fylgir þegar keyptar eru Biotherm vörur fyrir 8.500 kr eða meira á meðan birgðir endast.
20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM BIOTHERM DÖMU- OG HERRAVÖRUM

BIOTHERM MÆLIR MEÐ:

MILLJÓNIR KVENNA ERU SANNFÆRÐAR
BLUE THERAPY N°1 ANTI-AGING IN EUROPE*

VIÐGERÐARKREM

VERNDAR &
VIÐGERÐARKREM

LYFTIR &
VIÐGERÐARKREM

NÆRIR & VIÐGERÐARKREM“I AM YOUNGER BY NATURE.
SEE IT ON MY SKIN“

CHRISTY TURLINGTON-BURNS

BLUE THERAPY RED ALGAE 
UPLIFT KREM

BLUE THERAPY  
MULTI-DEFENDER SPF 25 BLUE THERAPY CREAM-IN-OIL

Blue Therapy Red Algae 
Uplift krem hefur sjáanleg 
yngjandi og styrkjandi áhrif 
á húðina: Útlínur andlitsins-
verða skýrari, húðin mýkri, 
stinnari og með meiri ljóma.

Multi-Defender kremin 
vinna gegn sjáanlegum 
öldrunareinkennum og gefa 
vörn gegn UVB geislum og 
mengun. Húðin verður þétt-
ari, stinnari, nærðari og fær 
jafnari áferð.

Viltu samstundis mýkt og 
næringu? Kremið vinnur 
gegn sjáanlegum öldrunar-
einkennum. Á aðeins 2 
vikum endurheimtir þurr húð 
sjáanlega mýkt, þéttleika 
og ljóma.



Slysavarnafélagið Landsbjörg 
stóð fyrir æfingu í fjallabjörgun 
við krefjandi aðstæður um 
síðustu helgi. Var æfingin haldin 
í Kirkjufelli við Grundarfjörð 
en fjallið er með þeim erfiðari 
að klífa. Var það einmitt ein af 
ástæðunum fyrir staðarvalinu sem 
og sú að alvarleg slys hafa orðið 
þar á nýliðnum árum. 

Björgunarsveitir af Snæfells-
nesi, Akranesi og undanfarar af 

höfuðborgarsvæðinu tóku þátt í 
æfingunni alls í kringum fimmtíu 
manns. Aðgerðastjórnunarbíll frá 
Landsbjörgu var svo staðsettur við 
rætur Kirkjufells og aðgerðum 
stýrt þaðan. Framkvæmd æfingar-
innar var þannig að þeir sem voru 
slasaðir voru fluttir niður í börum 
og með línukerfi, voru tveir þeirra 
slösuðu alvarlega slasaðir. Æfingin 
var mjög krefjandi og reynt að líkja 
eins og hægt er eftir raunverulegu 

slysi. Sinntu heimamenn fyrsta 
við bragði eftir að útkallið barst 
á meðan beðið var eftir að aðrar 
bjargir bærust. Komu þær svo um 
klukku stund síðar frá Akranesi og 
höfuðborgarsvæðinu. Einnig sáu 
heima menn um að tryggja að 

leiðir á slysstað sem var eins og 
áður segir í hlíðum fjallsins. Sigu 
heima menn til sjúklingana  til að 
tryggja öryggi þeirra meðan beðið 
var eftir stærri hóp björgunar aðila 
á staðinn. 

þa

Íbúð fyrir eldri borgara 
í Grundarfirði

Íbúð fyrir eldri borgara að Hrannarstíg 18 
er laus til umsóknar. 

Um er að ræða leiguíbúð með búseturétti 
og 20% hlutareign. 

Íbúðin er þriggja herbergja, 70,2 ferm.
 

Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofu
 í síma 430 8500 og á heimasíðu bæjarins, 

www.grundar�ordur.is
 

Umsóknarfrestur er til 27. maí 2019.

Björgunarsveitir æfðu fjallabjörgun

Héraðssamband Snæfellsness 
og Happadalssýslu hélt sitt árlega 
vormót í frjálsum íþróttum 
innanhúss í íþróttahúsinu 
í Snæfellsbæ, laugardaginn 
11. maí s.l. Það voru hressir 
og kátir krakkar alls staðar af 
Snæfellsnesi sem tóku þátt í 
mótinu.  Þar kepptu 8 ára og 
yngri í langstökki með og án 
atrennu og 35 m hlaupi og 
9-10 ára í sömu greinum. Ellefu 
ára og eldri kepptu í hástökki, 
langstökki með og án atrennu, 
35 m hlaupi og kúluvarpi. Einnig 

er vert að taka fram að það voru 
ekki bara krakkar sem tóku þátt, 
heldur var elsti þátttakandinn 
84 ára, hann Kristófer Jónasson.

Allir keppendur stóðu sig með 
prýði á mótinu og stemningin 
var mjög góð. Í lok móts fengu 
allir þátttökuverðlaun frá HSH, 
mittistösku merkta HSH. 

HSH vill þakka þátttakendum 
fyrir þátttökuna á mótinu og 
aðstandendum þeirra, sem  
aðstoðuðu við framkvæmd á 
mótinu. 

Innanhússmót HSH 
í frjálsum íþróttum



Gunnar Bent Arason 1. bekk

Hvernig bækur finnst þér 
skemmtilegast að lesa?  
Fótboltabækur

Hvaða bók varstu að lesa 
síðast?  
Herra Æðislegur

Hver er uppáhaldsbókin þín ?  
Turtles bók

Hver er uppáhalds 
rithöfundurinn þinn ? 
ég veit það ekki

Ásbjörn Friðbjörnsson 4. Bekk 

Hvernig bækur finnst þér 
skemmtilegast að lesa?   
Fyndnarbækur 

Hvaða bók varstu að lesa 
síðast?    
Leyndarmál Lindu

Hver er uppáhaldsbókin þín ?     
Henri rænt í Rússlandi

Hver er uppáhalds 
rithöfundurinn þinn ?   
Þorgrímur Þráinsson

Lestrar hestar 
vikunnar

Afleysing

Starfsmaður óskast í afleysingu móttökuritara 
á Heilsugæslustöðina í Ólafsvík í júní.  
Um er að ræða 100% starf, kl.8-16.

Viðkomandi þarf að vera með góða íslensku- og 
ensku kunnáttu. Lögð er áhersla á frumkvæði, 

sjálfstæð vinnubrögð og hæfileika 
í samskiptum og samvinnu. 

Áhugasamir hafi samband við Berit 
í síma: 432-1360 eða 860-1906

Hreinsunardagar í Snæfellsbæ   

 
Tökum höndum saman dagana 17. maí - 31. maí og fegrum 
bæinn okkar.   

Góður tími til að hreinsa nærumhverfið og eigin lóðir. 

Gámar fyrir garðaúrgang (eingöngu) verða á eftirtöldum 
stöðum: 

• Ólafsvík - við Grundarbraut milli húsa 38 og 42 

• Rifi – á túni við Háarif 37 

• Hellissandi – við félagsheimilið Röst. 

Gámur með mold verður á sama stað.  Moldin er ætluð þeim sem þurfa „nokkrar hjólbörur“, en þeir 
sem þurfa meira er bent á að leita til Snæbjörns Kristóferssonar    (s. 892-3295) eða Svans 
Tómassonar (s. 892-5193). 

Öðrum úrgangi skal skilað í gámastöðina Enni sem er opin þriðjudaga og fimmtudaga milli 15.00-
18.00 og laugardaga kl. 11.00-15.00.  Bent er á að molta verður í boði hjá Gámaþjónustunni. 

   
Rusl úr görðum og nærumhverfi sem sett hefur verið í ruslapoka við lóðarmörk, 
verður hirt af starfsmönnum áhaldahúss föstudaginn 31. maí. 



Þann 8. maí hélt 4. bekkur ásamt 
kennurm sínum og skólastjóra 
GSNB af stað í hjólaferð og var 
ferðinni heitið á Rif. Þegar komið 
var að afleggjaranum upp að 
Svöðufossi skiptist hópurinn í 
tvennt og þeir sem treystu sér fóru 
að fossinum og efri hjólaleiðina 
inn á Rif. Þeir sem ekki treystu 
sér í lengri leiðina héldu beint á 
Rif. Þegar komið var á Rif var farið 
að Sjávariðjunni og tók Halldór 
á móti okkur og fræddi okkur 
um starfsemina. Afar fróðlegt var 
að sjá ferli sem þorskurinn fór í 
vinnslunni. Fyrst sáum við hvernig 
slægingin fór fram, afhausun og 
roðfletting. Við fylgdumst með 
því hvernig hann var snyrtur og 
fylgdum honum alla leið í pökkun. 
Nemendum fannst mjög áhugavert 
að fylgjast með Róbótunum sem 
létta ferlið mikið. Ljóst er að 
tækninni hefur farið mikið fram 
er kemur að vinnslu fiskiafurða í 
landi og næg verkefni framundan 

í þróun. Gott ef ekki leyndust 
einhverjir framtíðar hönnuður í 
hópnum sem fylgdist með þennan 
daginn. Eftir að hafa fræðst um 
starf semina var nemendum boðið 
upp á svala og súkkulaði sem 
rann ljúft ofan í hópinn. Fisk-
urinn sem við fylgdumst með var 
veiddir á þriðjudegi (7. maí) og 
var væntan legur á borðið hjá ein-
hverjum hinu meginn í heim inum 
á fimmtu degi (9. maí)

Frábært að hafa hjólastígana til 
þess að hjóla á en veðrið hefði 
getað verið betra en frekar kaldt 
loft blés á hópinn á heimleiðinni 
og nokkur snjókorn féllu. Við 
komumst þó öll heim þreytt, köld 
og ánægð. 

Í síðustu viku var 4. bekkur 
duglegur við að plokka  og tókum 
við til hendinni á og við Sáið. 
Áhuginn á plokkinu var mikill hjá 
4. bekk og haf þau nýtt frímínútur 
og frjálsan tíma til þess að fegra 
skólalóðina.

Hjólaferð í Sjávariðjuna á Rifi og Plokk

kirkjanokkar.is

Hestamannaguðsþjónusta 
í Brimilsvallakirkju 

verður sunnudaginn 19. maí klukkan 14. 
Hópreið verður til kirkju frá 

hesthúsunum í Fossárdal kl. 13.  

Aðalsafnaðarfundur Ingjaldshólssóknar  
verður mánudaginn 20. maí kl. 20 í safnaðarheimilinu.

Ágæta stuðningsfólk Snæfells

Bestu þakkir fyrir ómetanlegan 
stuðning á nýliðnu keppnistímabili.

Við náðum í raun flestum 
okkar markmiðum á tímabilinu. 
Strákahópurinn stóð sig gríðarlega 
vel í 1.deildinni. Unnu tvo leiki með 
glæsibrag og töpuðu síðan öðrum 
leikjum með í raun sanngjörnum 
mun, allavega þegar að líða tók á 
tímabilið.

Eftir samtal við strákana kemur í 
ljós að þeir verða flestir áfram og það 
er aðalmálið. Vladimir hefur verið 
endurráðinn þjálfari hjá þeim og 
hefur hann, í samráði við stjórnina, 
þegar valið tvo erlenda leikmenn 
fyrir komandi átök. 

Stelpuhópurinn gekk í gegn 
um töluverðar hindranir en 
stóðu sig engu að síður mjög vel. 
Við rétt misstum af úrslitasæti á 
lokametrunum  með innbyrðis 
stigamun gegn KR og var varla hægt 
að biðja um það meira spennandi.

Baldur Þorleifsson var ráðinn í 
eitt ár sem þjálfari með stelpurnar 
og þökkum við honum innilega fyrir 
mikinn metnað og elju. Áður hafði 
hann verið aðstoðarþjálfari með 
Inga Þór frá 2009, þannig að hann er 
sannarlega búinn að standa vaktina.

Stjórn kkd Snæfells er þessar 
vikurnar að vinna í leikmanna- og 
þjálfaramálum fyrir stelpuhópinn – 
þar eru líka spennandi hlutir í gangi 
– meira síðar.

Einu markmiði okkar náðum við 
ekki af ýmsum ástæðum og biðjum 
við stuðningsfólk okkar innilegrar 
afsökunar. Leikskrárbókina náðum 
við ekki að klára.  Allt efnið sem 
er tilbúið mun koma til ykkar á 
haustdögum.

Við þökkum öllum þeim sem 
að hafa ákveðið að stíga til hliðar 
að sinni hvar þið hafið komið að 
starfinu. Sérstakega viljum við 
þakka stjórnarmanninum Arnóri 
Óskarssyni. Hann hefur ákveðið að 
taka sér hlé frá stjórnarstörfum. 

Ágæta stuðnings- og styrktarfólk !
Við vonum að þið haldið áfram að 

vera með okkur í liði, því eingöngu 
þannig náum við að viðhalda því 
sem að við ákváðum í upphafi – að 
gera alltaf okkar besta fyrir félagið 
okkar Snæfell.

Sjáumst hress og kát og endalaust 
jákvæð næsta haust og munið 
ÁFRAM SNÆFELL út um allan heim !

Stjórn kkd. Snæfells

Frá stjórn kkd. Snæfells



Við höfum lengi rætt um Sáið í 
Ólafsvík og hvort ekki megi gera 
eitthvað fallegt miðbæjarsvæði 
þar. Það mætti segja að Sáið væri 
hluti af miðbæ Ólafsvíkur en því 
miður hefur engin uppbygging 
verið á þessu svæði. Það mætti 
alveg fara að huga að því að hugsa 
til næstu 20 ára og byrja smátt 
sem alltaf mætti svo bæta við. Því 
langar okkur sem íbúum í Ólafsvík 
að koma með opna fyrirspurn 
til bæjarstjórnar og íbúa um að 
lóðin á móti Pakkhúsinu,sem 
meðal íbúa kallast „Sáið“og er 
skilgreint sem „Safnahús/ Ráðhús/
framhaldsskóli.“samkvæmt gild-
andi Aðalskipulagi Snæfells bæjar 
verði fengið eitthvað hlutverk.

Eitt sem einkennir Snæfellsbæ 
frá öðrum bæjarfélögum er að 
hvergi innan bæjarfélagsins finnst 
neitt er kalla má sem miðbæ.

Okkar sýn er að Sáið gæti vel 
fallið til að mynda miðbæjarkjarna 
hér í Ólafsvík.

Sú notkun er verið hefur á 
Sáiinu gæti örugglega farið betur 
í hinum fallega Sjómannagarði 

sem nú er verið að taka í gegn 
og fegra.

Snæfellsbær gæti staðið fyrir 
hugmyndasamkeppni meðal íbúa 
varðandi notkun á Sáinu til fram-
búðar, svona samkeppni gæti t.d. 
farið fram í gegnum samfélagssíðu 
Snæfellsbæjar (facebook) og 
að óskað væri eftir skriflegum 
tillögum gegnum bæjarblaðið 
Jökul. Ef undirtektir væru góðar 
mætti jafnvel halda kosningu um 
bestu hugmyndina. Síðan yrði 

fagfólk, t.d. garðyrkjufræðingur 
eða arkitekt,fengið til að útfæra 
þá hugmynd er yrði valin.

Okkar hugmynd er að sjá þarna 
hlaðið torg með bekkjum og 
nokkrum veglegum skiltum með 
upplýsingum um sögu bæjarins 
ásamt fallegum gömlum myndum 
er sýna fyrri tíma, eitthvað í ætt 
við það sem skreytir nú bakarí 
bæjarins. Það væri svo gaman 
að sjá þarna einhvern fallegan 
gróður innanum. Einnig yrði 

nauð synlegt að útbúa nokkur 
bíla stæði fyrir gesti á svæðinu.

Að lokum langar okkur að 
koma að þeirri hugmynd að 
setja svokallaðan ærslabelg við 
heilsugæslulóðina til þess að 
byrja að byggja upp þar svokallað 
afþreyingarsvæði sem mætti 
byggja þar ofan á næstu árin 

Árni Guðjón Aðalsteinsson og 
Laufey Helga Árnadóttir

 

Sáið í Ólafsvík

Snæfellsbær    |    Klettsbúð 4    |    433 6900    |    snb.is

Á næstu dögum verður farið í gatnaframkvæmdir í Sandholti. Um er að ræða endurnýjun 
á götu á eldri hluta Sandholts, frá Grundarbraut að Þverbrekku.

Í stórum dráttum er um að ræða uppgröft, fyllingar, lagningu nýrra holræsislagna og 
vatnslagna í götunni, ásamt jarðvinnu vegna síma og rafstrengja. Ætlunin er að malbika 
götuna síðar í sumar og steypa nýja gangstétt.

Vegna framkvæmdarinnar þurfa íbúar að vera viðbúnir aukinni umferð vinnuvéla og 
lokunum á götunni tímabundið. Einnig má búast við tru�un á vatni en íbúar verða 
upplýstir um það hverju sinni. 

Tæknideild Snæfellsbæjar

Gatnaframkvæmdir í Sandholti, Ólafsvík 



Úrval af vinnufatnaði 
fyrir sumarið

www.n1.is facebook.com/enneinn

Verslanir N1 um land allt
Akureyri s. 440 1420 • Blönduós s. 440 1339 • Húsavík s. 440 1448 • 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 Alltaf til staðar

Vinnandi hendur þurfa 
vörn og umhyggju 
Góðir vinnuhanskar eru nauðsynlegir  
í öllum bústörfum. Þarftu leðurhanska  
í girðingavinnu eða nítrilhanska  
í jarðvinnu? Hjá okkur finnur þú 
hentuga hanska fyrir hvert starf.

Vandaður fatnaður  
sem klæðir þig vel 
Hlý föt, vatnsheld, vattfóðruð, 
lipur, þægileg, í hentugum litum 
og mörgum stærðum. Með 
hettu, hliðarvösum, rassvösum, 
stroffi – eða án. Þitt er valið. Við 
bjóðum vinnufatnað sem hentar 
til flestra starfa bæði úti og inni.

Vandaðu valið – það fer 
enginn í skóna þína 
Hvort sem þú þarft létta vinnuskó, 
slitsterka og hitaþolna öryggisskó 
eða endingargóð stígvél með 
höggdeyfi þá er úrvalið hjá okkur.
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