
Undanfarnar vikur hefur verið 
boðið upp á reiðnámskeið á 
Brimils völlum. Leiðbeinendur 
á nám skeið unum eru hjónin 
Gunnar Tryggva son, tamninga
maður Félagi Tamningamanna 
og Veronica Osterhammer en þau 
hafa ræktað hross á Brimilsvöllum 
ásamt því að vera með skipulagðar 
hestaferðir fyrir ferðamenn í yfir 
tuttugu ár. Þó aðal kennararnir 
á nám skeiðunum séu hestarnir 
sjálfir að sögn Veronicu og sagði 
hún að það væri dýrmætt að geta 
boðið upp á þæga og vel tamda 
reið hesta til að kenna knöpum 
hvernig samskipti knapa og hests 
eiga að vera. 

Voru námskeiðin mjög vel sótt 
og komust færri að en vildu. Að 
þessu sinni voru alls 23 þátt
takendur á þeim og er stefnt að 
því að halda fleiri, í boði voru 
hópar fyrir börn á aldrinum 8 
til 15 ára, pollanámskeið fyrir 
yngstu börnin og námskeið fyrir 
fullorðna byrjendur í hesta menn
sku. Hestamennska er mjög gef
andi og sameinar margt gott svo 
sem útivist, félagsskap, tengingu 
við náttúruna, hreyfingu og gleði 
og er það fyrst og fremst sam
veran, vináttan og samskipti við 
hestana sem er það dýrmætasta 
við hestamennskuna. Á nám
skeiðunum lærðu þátttakendur 

að umgangast og hirða hesta, 
kemba þeim, leggja á og teyma. 
Þegar á bak var komið lærðu 
þeir grunnatriði reiðmennsku 
auk þess fengu börnin að njóta 
sín í leikjum á hestbaki eða í 
útreiðatúrum í góða veðrinu. 

Sagði Veronica að lokum að 
gleðilegt væri að sjá hvað áhuginn 
hjá yngri kynslóðinni væri 
mikill fyrir hestamennskunni. 
Á myndinni er Veronica með 
nokkrum af knöpum fram tíðar
innar. 

þa
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Covid faraldurinn virðist vera 
að lúta í lægra haldi hér innan 
landssteinanna þó annað megi 
segja um ástandið úti í heimi. 
Með sóttvarnarráðstöfunum og 
persónubundnum sóttvörnum 
virðast landsmenn hafa náð 
halda veirunni niðri og þau örfáu 
smit sem greinst hafa á landinu 
undanfarið virðast flest hafa 
verið hjá einstaklingum í sóttkví. 
Vestlendingar geta fagnað þeim 
áfanga að Vesturlandið allt var 
laust við Covid þriðjudaginn 16. 
febrúar síðastliðinn og var það þá 

fjórði dagurinn í sigurgöngunni 
gegn faraldrinum. Snæfellsnesið 
hefur ekki séð nein smit né 
einstaklinga í sóttkví síðan í 
lok janúar. Harðari aðgerðir 
á landamærum hafa nú verið 
kynntar og eru ráðherrar og 
sóttvarnarlæknir bjartsýn á 
frekari tilslakanir í komandi 
viku. Það er þó mikilvægt að allir 
leggist á eitt með áframhaldandi 
persónubundnum sóttvörnum 
og passi að sofna ekki á verðinum 
þrátt fyrir frekari tilslakanir. 
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Engin smit 
á Vesturlandi

Vel sótt reiðnámskeið á Brimilsvöllum

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Golfklúbburinn Jökull stóð 
fyrir opnu húsi á síðasta laugar
dag. Tilefnið var að kynna og 
opna formlega innanhúsaðstöðu 
klúbbsins sem staðsett er á Hellis
sandi. Að sögn Jóns Bjarka Jóna
tans sonar formanns klúbbs ins 
var áætlað að opna í október á 
síðasta ári en því varð að fresta 
sökum sóttvarnarráðstafanna. 
Nú þegar búið er að slaka aðeins 
á var hægt að gera þetta. Í nýja 
húsnæðinu er púttaðstaða og 
golfhermir og verður aðstaðan 
öllum opin og ekki neinn sér
stakur opnunartími. Verður 
fyrir komu lagið þannig að félagar 
í golf klúbbnum geta skráð sig á 
skjal til að komast í golfherminn 
og fá þá sérstaka kóða til að opna 
lyklabox sem veitir þeim aðgang 
að húsnæðinu. Einnig verður 

hægt fyrir aðra að nýta aðstöðuna 
og þurfa þeir að hafa samband 

við gjaldkera golfklúbbsins. Vel 
var mætt á opna húsið en á milli 
20 og 30 manns komu til að 
skoða. Voru allir sammála um að 
aðstaðan væri öll hin glæsilegasta 
en hún mun bæta aðstöðu golfara 
til að stunda íþrótt sína á veturna 

til mikilla muna. Aðstaða golfara 
á svæðinu verður svo enn betri 
þegar nýr golfvöllur verður tekin 
í notkun en vinna við hann hófst 
síðasta sumar.  

þa

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

Opið hús hjá Golfklúbbnum Jökli

Vinnuverndarskóli Íslands, 
VÍS og Grundarfjarðarbær hafa 
gert samkomulag um framleiðslu 
á námsefni fyrir ungmenni í 
vinnuskóla sveitarfélagsins. 
Verður efnið miðað að þeim 
aldurshóp sem starfar vanalega 
í vinnuskólunum en auk 
þess verður sérstakt efni fyrir 
flokksstjóra. Vinna við gerð 
efnisins er nú þegar hafin en 
stefnt er að því að það verði 

fullklárt fyrir vorið 2021 svo 
nemendur vinnuskólans sem 
hefja störf í sumar munu hafa 
haft tækifæri til að kynna sér 
námsefnið. Líkt og önnur 
námskeið Vinnuverndarskólans 
mun kennsla á námsefninu 
fara fram í  vendinámi, 
námsefnið verður rafrænt og 
verkefnavinnan gagnvirk.

sj

Námsefni fyrir 
ungmenni í vinnuskóla

Aðalfundur sjálfstæðisfélaganna
í Snæfellsbæ 

verður haldinn �mmtudaginn 4. mars 
í félagsheimilinu Kli� kl. 20.00

· Venjuleg aðalfundarstörf

· Kjör fulltrúa á aðalfund kjördæmisráðs

· Umræða um bæjarmálin

· Önnur mál

Stjórn fulltrúaráðs 
sjálfstæðisfélaganna í Snæfellsbæ

AÐALFUNDUR



Reynir frá Hellissandi sendir lið 
til þátttöku í bikarkeppni KSÍ í 
sumar. Reynir dróst gegn öflugu 
1. deildarliði í fyrstu umferð og 
ljóst að róðurinn verður þungur.

Sömuleiðis verður gerð heim
ildar  mynd um þátttöku liðs ins 
í bikar keppninni. Kári Viðars
son er for sprakki hópsins og við 
ræddum við hann um bikar ævin
týrið sem framundan er.

“Forsaga málsins er sú að pabbi 
minn var frumkvöðull þess að gera 
grasvöllinn á Hellissandi. Svo setti 
hann saman lið í bikarkeppnina 
árið 1996 og vildi vígja völlinn 
með leik í í bikarnum. Því miður 
fékk liðið útileik , gegn GG, sem 
tapaðist 100 og því varð ekkert 
af því að völlurinn yrði vígður 
með meistaraflokksleik Reynis 
frá Hellissandi.”

Þrátt fyrir að flestir leikmenn 
liðsins hafi ekki spilað mikinn 
keppnisfótbolta á undanförnum 
árum hefur Kári ekki áhyggjur af 
formi leikmanna. “Nei alls ekki. 
Þetta er ungmennafélagsandi og 
það skiptir meira máli að menn 
séu með hjartað á réttum en 510 
kíló til eða frá.”

Sjálfur segist Kári ánægður að 
dragast gegn sterkum mótherja. 
“Í Mínum huga er þetta góður 
dráttur. Draumurinn hefði auð
vitað verið að fá leik við Víking Ó. 
en í staðinn fáum við mótherja af 
svipuðum gæðum og Vikingsliðið. 
Ég held líka að það fái menn til 
að taka þessu meira alvarlega að 
dragast gegn alvöru liði. Það er 
hvatning að fá alvöru leik.”

Þá segist hann handviss um að 
Hellissandsvöllur verði í topp

ástandi fyrir leikinn. “Ég er 100% 
viss um að hann verði tilbúinn. Ef 
hann er eitthvað tæpur þá bara 
nostrum við vel við völlinn. Stefán 
garðyrkjufræðingur er í liðinu og 
hann sér um að hafa hann góðan.”

Þá er Kári stórhuga þegar kemur 
að markmiðum fyrir leikinn. 

“Við ætlum að gera þeim erfitt 
fyrir og að sjálfsögðu stefnum við 
á sigur. Ég stefni líka á að setja 
áhorfendamet á völlinn. Ég vill 
fá tvö til þrjú þúsund manns á 
leikinn. “

þhh

Bikarævintýri Reynismanna í uppsiglingu

Leggjum línurnar fyrir 
framtíð Þjóðgarðsins 
Snæfellsjökuls 
Opinn rafrænn íbúafundur um stjórnunar- og verndaráætlun fyrir 
Þjóðgarðinn verður haldinn miðvikudaginn 24. febrúar kl. 17:30 – 19:30

FUNDAREFNI

 » Hvaða gildi hefur Þjóðgarðurinn fyrir þig?  
 »  Hvað finnst þér merkilegast?
 »  Hvernig vilt þú sjá Þjóðgarðinn í framtíðinni?
 » Hvað þarf að gera til þess?

Fólk er beðið um að skrá sig á ust.is/svsnae fyrir 23. febrúar. Fundurinn er 
haldinn á Microsoft Teams, og þátttakendur fá sendan hlekk á fundinn í tölvupósti 
eftir að þeir skrá sig.

Við hvetjum áhugasama til að mæta og taka þátt í umræðunni.

Hlökkum til að „skjá“ ykkur!



112 dagurinn var haldinn um 
land allt 11. febrúar síðastliðinn 
en í ár var sjónum beint sérstaklega 
að barnavernd og öryggi og vel
ferð barna og ungmenna. 112 
dagur inn er samstarfsverkefni 
stofn anna og félagasamtaka 
sem annast margvíslega neyðar

þjónustu, almannavarnir og 
barna vernd á landinu. 112, 
Barna verndar stofa, Embætti 
land læknis, Heilsugæslan, Land
helgis gæslan, Landspítalinn, 
Lands sam band slökkviliðs og 
sjúkra flutninga manna, Mann
virkja stofnun, Rauði krossinn, 

Ríkis lögreglu stjórinn, Slysa varna
félagið Landsbjörg, Vegagerðin 
og aðrir samstarfsaðilar um allt 
land koma að verkefninu og 
er markmiðið með deginum 
að kynna neyðarnúmerið 112, 
mikilvægi þess að vita hvað 
stendur á bakvið það auk þess 
að kynna starfsemi þessara aðila. 

Viðbragðsaðilar í Snæfellsbæ 
lögðu sitt af mörkum í tilefni 
dagsins en viðburðir dagsins 
lit uðust auðvitað af þeim sam
komu tak mörk unum sem í gangi 
eru. Við bragðs aðilar söfnuðust 
saman við Björgunar stöðina Von 
á Rifi þaðan sem keyrt var með 
ljósum og sírenum sem leið lá um 

Rif þaðan út á Hellissand, keyrt 
um götur bæjarins og síðan til 
Ólafsvíkur og einnig keyrður 
hringur þar. Endaði keyrslan við 
Slökkvistöðina í Ólafsvík, ekki var 
boðið upp á að fara inní tækin og 
skoða eins og venjulega heldur 
héldu allir til síns heima. 

Í Grundarfirði fóru Slökkvilið 
Grundarfjarðar, sjúkrabíll og 
björgunar sveitin Klakkur af stað 
kl 10 að morgni dags og óku um 
bæinn í bíla lest með blikkandi ljós 
og væl andi sírenur. Bílalestin ók 
meðal annars framhjá leik skóla
num og grunnskólanum og hafa 
eflaust vakið mikla lukku. 

sj/þa

Einn-einn-tveir dagurinn

Snæfellsbær   |   Klettsbúð 4   |   433 6900   |   snb.is 

Snæfellsbær óskar eftir umsóknum vegna söluvagna í 
sveitarfélaginu fyrir sumarið 2021.

Umsóknum skal skilað til Tæknideildar Snæfellsbæjar, 
Klettsbúð 4 á Hellissandi eða með tölvupósti á netfangið 
byggingarfulltrui@snb.is.

Umsóknarfrestur er til 23. febrúar 2021.

Umsækjendur eru beðnir að kynna sér samþykkt
um götu- og torgsölu. 

Eyðublað og samþykkt má nálgast á vefsíðu Snæfellsbæjar.

Óskað eftir umsóknum
vegna söluvagna
fyrir sumarið 2021

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 

Um páskana geta íbúar Snæ
fellsbæjar, ásamt landsmönnum 
öllum, svalað forvitninni og 
loksins borið augum þáttaröðina 
Systrabönd sem var tekin upp 
hér um slóðir síðasta sumar. 
Þáttaröðinni er leikstýrt af Silju 
Hauksdóttur og framleidd af 
Sagafilm. Beinagrind ung lings
stúlku finnst á Snæfellsnesi 
og er fundurinn fljótt tengdur 

við hvarf fimmtán ára gamallar 
stúlku frá árinu 1995. Við nánari 
athugun á málinu þurfa þrjár 
vinkonur að horfast í augu 
við drauga fortíðar. Þáttaröðin 
kemur í heild sinni inn á Sjónvarp 
Símans Premium um páskana en 
hægt er að sjá stiklu úr myndinni 
m.a. á síðunni klapptre.is

sj

Systrabönd í sýningu



Undanfarið hafa fulltrúar 
Um hverfis stofnunar, Snæ fells
bæjar, Ferða málasamtaka Snæ
fells ness, Minja stofnunar Íslands 
og Náttúru stofu Vesturlands 
unnið að endur skoðun á stjórn
unar og verndar áætlun fyrir Þjóð
garðinn Snæ fells jökul. Opinn 
rafrænn íbúa fundur verður 
haldinn mið viku daginn 24. 
febrúar kl. 17:3019:30 í gegnum 

Teams. Fólk er beðið að skrá sig á 
fundinn á ust.is/svsnae. 

Á fundinum verður vinna við 
áætlunina kynnt og síðan munu 
fundar menn geta tekið þátt í 
hópa vinnu og lagt sitt af mörkum 
við stefnu mótun Þjóð garðs ins. Á 
næstunni verða haldnir minni 
fundir með ýmsum sam ráðs
aðilum. Fólk er hvatt til að mæta á 
skjáinn og taka þátt í umræðunni.

Leggjum línurnar fyrir 
framtíð Þjóðgarðsins 

Snæfellsjökuls

Páskar 2021
Nú er komið að úthlutun sumarhúsa í Svignaskarði, Húsafelli 

og íbúð að Halldóruhaga 4 á Akureyri
páskavikuna 31. mars - 7. apríl 2021

Leigan fyrir vikuna er kr 25.000 
Umsóknir þurfa að hafa borist fyrir 5. mars 2021 

Hægt er að nálgast upplýsingar um íbúðina á Akureyri á heimsíðu félagsins.

Aðeins verður hægt að sækja um rafrænt í gegnum heimasíðu félagsins  
http://www.verks.is/

kirkjanokkar.is

Kvöldguðsþjónusta
 verður í Ólafsvíkurkirkju á sunnudaginn kl. 20.

Þorsteinn Jakobsson verður með harmonikuna.
Athöfninni verður streymt.



Konur í Kvenfélagi Ólafsvíkur 
tóku daginn snemma fimmtu
daginn 11. febrúar. Tilefnið var 
að baka sínar árlegu sólar pönnu
kökur en þetta er ein stærsta 
fjáröflun þeirra. Öllum sótt
vörnum var að sjálfsögðu fylgt í hví
vetna og gekk það mjög vel. Fyrir
tæki og einstaklingar á svæðinu 
taka alltaf vel við sér þegar þeim 
eru boðnar sólarpönnukökur 
og seldust 2200 pönnukökur 
að þessu sinni. Kvenfélagskonur 
bjóða bæði uppá á pönnurkökur 
með rjóma og sultu og svo sykri. 
Gekk baksturinn mjög vel enda 
kjarnakonur á ferðinni, deigið 
voru þær búnar að undirbúa að 
hluta til daginn áður og hófst 
bakstur klukkan 4:30 og var fyrsta 
pöntun sótt klukkan 06:00. Öllum 
frágangi var svo lokið um hádegið 
og allar pönnukökur komnar 
á kaffistofur fyrirtækjanna. Á 
myndinni er sá hluti kvennanna 

sem sá um að setja sykur, sultu og 
rjóma á pönnukökurnar ásamt því 
að pakka þeim.

þa

Bökuðu 2.200 sólarpönnukökur

                  

                                                            

 

Starfsfólk óskast.
Hjúkrunar- og dvalarheimilið Fellaskjól óskar eftir að ráða fólk til starfa við 
umönnun. Um er að ræða vaktarvinnu og vantar starfsfólk til a�eysinga á 
allar vaktir þ.e morgunvaktir, kvöldvaktir og næturvaktir. Einnig erum við að 
óska eftir fólki í sumara�eysingar fyrir komandi sumar.  Mikilvægt er að 
umsækjendur ha� góða samskipta hæfni og ha� metnað fyrir star�nu.

Frekari upplýsingar er hægt að nálagast hjá Patricia á fellaskjol@simnet.is

Poszukujemy pracownika.
Dom starców Fellaskjól chce zatrudnić ludzi do pracy. Chodzi o prace 
zmianową. Brakuje nam zarówno stałego personelu, jak i tymczasowego. 
Ważne jest, aby kandydaci posiadali dobre umiejętności komunikacyjne i 
mieli ambicje do pracy.

Więcej informacji można uzyskać od Patricia  na fellaskjol@simnet.is

Ný skýrsla hefur verið gefin 
út um lagningu Sundabrautar 
þar sem skýrðir eru helstu val
kostir varðandi legu hennar og 
þverun Kleppsvíkur. Skýrslan er 
greinagóð og ljóst að hún er góður 
grunnur fyrir ákvörðunartöku 
um að hefja undirbúning að 
lagningu Sundabrautar nú 
þegar. Samkvæmt niðurstöðum 
skýrslunnar er brú yfir Kleppsvík 
talin vænlegur valkostur, hvað 
varðar bæði kostnað og nýtni fyrir 
almenningssamgöngur, hjólandi 
og gangandi umferð. 

Snæfellsbær og Grundar
fjarðar bær ásamt öðrum sveitar
félögum á Vesturlandi sendu 
frá sér sam eiginlega frétta til
kynningu þar sem þau hvetja 
sam göngu og sveitar stjórnar
ráðu neytið og Reykja víkur
borg til að hefja undirbúning á  
fram kvæmdum við Sundabraut 
þegar í stað og hvetja þau til að 
verkefninu verði lokið eigi síðar 
en árið 2030. Er það þeirra von 
að með þessari framkvæmd sé 
hægt að höggva á þann hnút 
sem hefur verið varðandi val á 

samgöngumannvirki til þverunar 
Kleppsvíkur. Sveitarfélögin á 
Vesturlandi árétta að mikilvægt 
sé að fara á sama tíma í allt 
verkefnið, það er að farið verði 
í framkvæmdir við þverun Kolla
fjarðar og vegalagningu á Álfsnesi, 
Gufu nesi og Geldinganesi en 
það ekki látið bíða eftir því að 
þverun Kleppsvíkur ljúki. Þá 
stinga þau upp á því að lagn ing 
Sundabrautar hefjist að norðan
verðu svo hægt svo að flýta áður
nefndum framkvæmdum eins 
og kostur er. Lagning Sunda
brautar verður mikil sam göngu
bót fyrir Vestlendinga sem og 
landsbyggðina alla, hún styttir 
vegalengdir, eykur um ferðar
öryggi, bætir almennings sam
göngur og tryggir greiðari 
umferð. Þessir þættir fela í sér 
sterkari og heildstæðari vinnu
markað á suðvesturhorni lands
ins auk þess sem þeir bæta 
að gengi Vesturlands og annarra 
lands hluta að Reykjavík og styrkja 
þannig hlutverk hennar sem mið
stöð viðskipta og stjórnsýslu. 

sj

Hvetja til framkvæmda 
við Sundabraut

Jökull Bæjarblað

steinprent@simnet.is

436 1617



Það var fámennt en góð
mennt á þorrablóti dvalar og 
hjúkrunar heimilisins Jaðars 
þann 11. febrúar síðastliðinn. 
Vaninn undanfarin ár hefur verið 
að heimilismenn hafa boðið 
vinum og ættingjum til veislu 
en í þetta sinn var þorrablótið 
með öðrum hætti og einungis 
ætlar heimilismönnum. Þorra

matur var á borðum og bæði 
starfs fólk og heimilisfólk tróð 
upp á skemmtuninni með 
söng, gleði og gamanmálum. 
Pétur Steinar Jóhannsson vakti 
mikla lukku með skemmtilegum 
bröndurum og frásögnum og var 
það Nanna Þórðardóttir sem sá 
um undirleik á píanóinu. 

sj

Þorra blótað á Jaðri

Kirkjan á Ingjaldshóli er með 
merkustu kirkjum landsins. 
Lengi var þar þriðja stærsta kirkja 
landsins og núverandi kirkja er 
elsta steinsteypta kirkja veraldar. 
Kirkjan og umhverfi hennar er 
með vinsælustu myndaefnum á 
Instagram á landinu. Um aldir 
hafa þar verið komið saman á 
tímamótum í lífi heimamanna og 
bænir beðnar líklega í yfir þúsöld. 
Það er því mikilvægt að halda 
kirkjustaðnum sem fegurstum 
og kirkjunni sé vel við.

Áklæði á kirkjubekkjum í 
Ingjaldshólskirkju eru orðið 

lélegt og er það rifið sumstaðar. 
Einnig er svampurinn ónýtur. 
Síðast var skipt um áklæði á 75 
ára afmæli kirkjunnar 1978.

Þess vegna hefur sóknarnefnd 
ákveðið að skipta um áklæði og 
svamp á bekkjum. Eins verða 
slitnir bekkir slípaðir og lagaðir 
til.

Verkefnið kostar sitt og er 
velunnurum kirkjunnar sem 
vilja styrkja verkefnið bent á að 
hægt er að leggja inn á reikning 
númer 019005000948 (Kt er 
6601695209). Margt smátt gerir 
eitt stórt.

Nýtt áklæði á kirkjubekki

Hundahreinsun í Ólafsvík
3. og 4. mars 2021

Hundaeigendur í Snæfellsbæ athugið:

Hundahreinsun verður miðvikudaginn 3. mars og 
fimmtudaginn 4. mars 2021 frá kl. 14:00 - 17:00 í 
Áhaldshúsinu í Ólafsvík.

Við bendum þeim sem láta hreinsa og bólusetja hunda 
annars staðar að koma tilkynningum eða skírteinum um 
slíkt til bæjarskrifstofu.

Eigendum óskráðra hunda er bent á að skrá þá
þegar í stað. Eyðublöð má finna á vefsíðu
Snæfellsbæjar.

Snæfellsbær     |     Klettsbúð 4     |     433 6900     |     snb.is 



Veistu hvernig Ísland getur orðið betra? Langar þig að hafa áhrif? Viðreisn er 

lausnamiðaður flokkur sem leitar sátta í stað sundrungar, með almannahag að 

leiðarljósi. Við vitum að það býr styrkur í fjölbreytileika og því leggjum við áherslu á að 

framboðslisti okkar í Norðvesturkjördæmi sé skipaður fólki á öllum aldri, með 

fjölbreytta reynslu og þekkingu, af ólíkum uppruna og öllum kynjum.

Hefur þú áhuga á að taka þátt í skemmtilegu málefnastarfi með frábæru fólki? 

Taka þátt í kosningabaráttu eða langar þig í framboð? Sendu okkur þá línu á 

nordvestur@vidreisn.is fyrir 3. mars og við munum hafa samband.

TAKE PART IN ICELAND’S REFORM 
Do you know how Iceland can improve and would you like to make a difference? Viðreisn (The Liberal Reform 

Party) is a solution-oriented party that aims to seek reconciliation instead of division, with public interest at 

the forefront. We know that there is strength in diversity and therefore we strive for a list of candidates in the 

Northwest Constituency, composed of people of all ages, with diverse experience and knowledge, of 

different backgrounds and of all genders.

Are you interested in working on exciting political issues along with great people? Taking part in an 

election campaign or even run for parliament? E-mail us at nordvestur@vidreisn.is before March 3rd 

and we'll be in touch.

WEŹ UDZIAŁ W ODNOWIE ISLANDII
Masz pomysł, w jaki sposób ulepszyć Islandię i chciał(a)byś mieć na to wpływ? Viðreisn (Odnowa) jest partią 

zorientowaną na cel, która szuka porozumienia zamiast różnic, kierując się interesem publicznym. Wiemy, że w 

różnorodności leży siła, kładziemy więc nacisk, by nasza lista wyborcza w Norðvesturkjördæmi składała się z 

osób w różnym wieku, posiadających urozmaiconą wiedzę i doświadczenie, o zróżnicowanym pochodzeniu oraz 

różnej płci.

Chcesz uczestniczyć w ciekawej pracy ze wspaniałymi ludźmi? Myślisz o kandydowaniu lub udziale w kampanii 

wyborczej? Jeśli tak, wyślij nam wiadomość na adres nordvestur@vidreisn.is, przed trzeci marca i będziemy w 

kontakcie! 

SAMFÉLAG SNÝST UM FÓLK.
EKKI KERFI.

VERTU MEÐ Í 
VIÐREISN ÍSLANDS


