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9. flokkur Körfuboltadeildar 
Vestra eru eftir sannfærandi 
sigur 82-39 á Breiðabliki um 
síðustu helgi komnir í undan-
úrslit í bikarkeppni KKÍ. Vestri 
féll um riðil í síðustu umferð 
Íslandsmótsins, úr A í B,  en 
Breiðablik tók sæti þeirra eftir 
sigur í B-riðli.

Lið Vestra skipa Hilmir 

Vestrapiltar komnir í undanúrslit

Sigursælir 9. flokksstrákar með Yngva Páli Gunnlaugs-
syni, þjálfara sínum. Ljósmynd: Guðjón Þorsteinsson.

Á laugardag kom vegfarandi 
á Hlíðarvegi á Ísafirði að manni 
sem fengið hafði aðsvif og 
lognast út af. Bankaði hinn 
gangandi vegfarandi strax upp á í 
næsta húsi og bað húsráðendur að 
hringja eftir hjálp. Maðurinn var 
þá kominn til fullrar meðvitundar 
og gat gert grein fyrir því að hann 
væri á leið á Heilbrigðisstofnun 
Vestfjarða til að leita hjálpar 
vegna lungnabólgu sem þjakaði 
hann. Húsráðendur brugðu á 
það ráð að annar skyldi aka 
honum beint á sjúkrahúsið sem 
er staðsett steinsnar frá húsinu, á 
meðan að hinn hringdi á lækni. 

Ekki svaraði strax í 1700, svo 
húsráðandi fletti upp númeri und-
ir formerkjum Læknavaktarinnar 
og fær þá að það sé 1770. Eftir að 
hafa valið sig áfram til að fá loks 
aðstoð, kom í ljós að hann var 
númer þrjú í röðinni. Ákvað hann 
þá að hringja í 112, en segir að 
talsvert sé nú síðan að mennirnir 
hafi komið á sjúkrahúsið og því 
eflaust búnir að fá aðstoð. 

Móttökur á Heilbrigðisstofnun 
Vestfjarða voru með þeim hætti 
að sjúklingnum og þeim sem 
aðstoðaði hann var bent á að 
hringja vaktsímann 1700 til að 
fá aðstoð. Íbúinn sem heima sat 
við símann hringdi þá aftur í 112, 
þar sem boðist var til að hringja 
eftir sjúkrabíl fyrir manninn sem 
þegar var kominn á sjúkrahúsið, 
til þess að kalla mætti til lækni 
eftir þeim leiðum. 

Í nóvember kom upp tilvik af 
svipuðum toga, slasaður maður 
sem kom sér sjálfur á sjúkrahús-
ið var gert að dúsa í anddyrinu 
og hringja sjálfur í hjúkrunar-
fræðing í Reykjavík sem gaf 

Fárveikum manni 
gert að hringja í 1700

honum svo samband við lækni á 
Ísafirði. Hallgrímur Kjartansson, 
framkvæmdastjóra lækninga við 
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 
sagði þá að það væri stundum 
ekki ljóst ef sjúklingar komi sér 
sjálfir á staðinn eftir almenn-
an opnunartíma stofnunarinnar, 
hvort vandinn sé af þeim toga 

að beri að bregðast við honum 
strax eða hvort málin geti fengið 
afgreiðslu í gegnum vaktnúmerið 
1700. Segir hann að ef um aug-
ljós bráðatilvik er að ræða séu 
sjúklingar fyrirvaralaust teknir 
inn á deild og læknir kallaður til 
og í þessu tilfelli hefði átt að taka 
strax á móti sjúklingnum.

Svör Hallgríms við þessu tilviki 
eru á svipaðan veg, hringja 
ætti í neyðarnúmer eftir aðstoð 
eða sjúklingar sem sjálfir eða 
með aðstoð annarra komast á 
sjúkrahúsið er gert að hringja 
sjálfir í vaktsíma. Í báðum þessum 
tilvikum er heilbrigðismenntað 
starfsfólk inni á stofnuninni á 

meðan annað heilbrigðismenntað 
starfsfólk annarsstaðar á landinu 
reynir að greina gegnum síma 
hvort viðkomandi þurfi aðstoð eða 
ekki, og í báðum þessara tilfella 
mátti þykja ljóst að mennirnir 
þurftu aðstoðar læknis, en 
maðurinn í þessu tilfelli reyndist 
alvarlega veikur.      annska@bb.is

og Hugi Hallgrímssynir, Egill 
Fjölnisson, Blessed og James 
Parilla og Friðrik Vignisson. 
Í leiknum á móti Breiðabliki 
skoraði Hugi 36 stig, Hilmir 25 
stig , Egill 17 stig og Blessed og 
Friðrik 2 stig hvor. 

Þeir Hugi, Hilmir og Egill voru 
allir boðaðir til landsliðsæfinga 
milli jóla og nýárs.

Vestri er fyrsta liðið til þess 
að tryggja sig inn í undanúrslit 
en framundan eru leikir milli 
annarra liða í 8-liða úrslitum. 
Leikir Keflavíkur og Vals, KR 
og Fjölnis og Grindavíkur og ÍR 
munu fara fram á næstu dögum.

Nánar má lesa um þetta á 
heimasíðu Vestra.

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði.
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Heimska, bók Eiríks Arnar 
Norðdahl, hefur verið valin besti 
skandinavíski skáldskapurinn 
af franska bókmenntatímaritinu 
Transfuge. Heimska gerist í 
óskilgreindri framtíð, í eft-
irlitssamfélagi framtíðarinnar. Í 
umsögn franska tímaritsins við 
veitingu verðlaunanna segir að 
Eiríki  Erni Norðdahl takist að 
koma þema sögunnar fram á 
ólíkum stigum og dýpt, hann taki 
áhættu og takist vel til. Honum 
takist gríðarlega vel að útfæra 
hugmyndina um eftirlitssamfélag 
sem gerist í póst-módernísku 
samfélagi. 

Eiríkur er að vonum ánægður 

Heimska valin 
besti skandinavíski 

skáldskapurinn
með verðlaunin „Ég er mjög kát-
ur yfir þessu öllu saman, einsog 
vera ber. Heimska kom líka út 
í Svíþjóð í nóvember og hefur 
fengið feykifína dóma þar. Þetta 
er ekki síst gleðilegt vegna þess 
að bókin kom hálfskakkt út úr 
jólabókaflóðinu. Það munar um 
minna, að eiga annan séns – að ég 
tali ekki um þann þriðja – þegar 
maður býr á lítilli eyju.“

Þetta er í annað sinn sem 
Eiríkur hlýtur þessi verðlaun, 
en hann hlaut þau einnig fyrir 
skáldsöguna Illsku. Fyrir Illsku 
hlaut hann einnig Íslensku bók-
menntaverðlaunin. 

brynja@bb.is

Eiríkur Örn Norðdahl. 

Af og til berst lögreglu kvörtun 
um lausagöngu hunda í þétt-
býli og barst slík tilkynning 
Lögreglunni á Vestfjörðum um 
nýliðna helgi vegna hunds sem 
var laus í miðbæ Ísafjarðar. Ekki 
kom til föngunar að þessu sinni 
þar sem eigandi sótti strokudýrið 
áður en til þess kom. Mikilvægt 
er að eigendur hunda fylgi regl-
um um hundahald,  segir í til-
kynningu frá lögreglu og bendir 
á að hundur þarf að vera í taumi 
ef gengið er með hann í þéttbýli 
þar sem fólk kunni að vera hrætt 

Fylgja þarf reglum 
um hundahald

við hunda og reglunum er m.a. 
ætlað að tryggja að það fólk geti 
gengið óttalaust um gangstéttir 
og göngustíga.

Það er á könnu sveitarfélagsins 
að handsama lausa hunda. Í slíkum 
tilfellum er fólk beðið um að hafa 
samband við forstöðumann þjón-
ustumiðstöðvar í síma 620-7634 
eða um netfangið ahaldahus@
isafjordur.is og verður hundurinn 
þá fangaður og greiða eigendur 
þá fyrir handsömun og vörslu 
ferfættu heimskönnuðanna.

annska@bb.is

Þessi hressi ferfætlingur var eitt sinn í heimskönnun án 
eigenda sinna
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Verð gildir til og með 15. janúar eða meðan birgðir endast

GOTT VERÐ Í BÓNUS

ES Kjúklingabringur 
Frosnar, 900 g 

1.198
kr. 900 g

900g Danpo Kjúklingur 
Danskur, heill, frosinn

498
kr. kg

Klaki Kolsýrt vatn
2 lítrar, 3 tegundir

129
kr. 2 l

Euro Shopper bleiur
Midi, 4-9 kg, 56 stk.

Maxi, 9-18 kg, 50 stk.
Junior, 15-25 kg, 44 stk.

Verð áður 1.198 kr.

Ný sendingLÆGRA VERÐ

998
kr. pk.

Floridana Heilsusafi
1 lítri

198
kr. 1 l

KS Lambasúpukjöt
Frosið

698
kr. kg

Íslenskt 
lambakjöt
2016 slátrun



4 FIMMTudagur 12. JANÚAR 2017

 Útgefandi: Athafnagleði ehf., kt. 690715-0740
 Afgreiðsla og ritstjórn: Mánagötu 2, Ísafirði, sími 456 4560
 Ritstjóri BB og bb.is: Bryndís Sigurðardóttir, 896 9838, bb@bb.is
 Ábyrgðarmaður: Bryndís Sigurðardóttir.
 Blaðamaður: Smári Karlsson, 866-7604, smari@bb.is
 Auglýsingar: Sími 456 4560, auglysingar@bb.is
 Prentvinnsla: Litróf ehf.
 Upplag: 2.200 eintök
 Dreifing: Íslandspóstur. Dreift án endurgjalds inn á öll 
  heimili á norðanverðum Vestfjörðum
 Stafræn útgáfa: www.bb.is / facebook.com/pages/bbis
 Önnur útgáfa: Á ferð um Vestfirði
  ISSN 1670-021X

Tekið er á móti auglýsingum á póstfangið bb@bb.is.  
Auglýsingar þurfa að berast fyrir kl. 17 á mánudögum  

fyrir útgáfudag sem er almennt á fimmtudögum.

Ritstjórnargrein

Gleðilega nýja ríkisstjórn

Eftir langa stjórnarkreppu hefur nú fæðst ríkisstjórn með minnsta mögulega 
meirihluta en ráðherraskipan liggur ekki fyrir þegar þetta er skrifað. Það er hins 
vegar ljóst að Vestfirðir eiga þar litla aðkomu  því enginn þingmaður þeirra 
þriggja flokka sem standa að henni er búsettur á Vestfjörðum. Það erum við 
íbúar kjálkans sem þurfum að vera vakandi og hefja raust okkar þegar verja þarf 
hagsmuni eða ryðja braut. Það gerðum við þegar ljóst var að svíkjast átti um 
Dýrafjarðargöng og rákum þá ákvörðun til baka, sem betur fer því samkvæmt 
fyrstu kynningu nýrrar ríkisstjórnar munu gildandi fjárlög ekki vera tekin upp 
eða breytt í stórum dráttum. 

Enn eru sjómenn í verkfalli en að öðru leyti virðist lífið ganga sinn vanagang, 
veturinn loksins mættur fyrir alvöru og skíðin tekin til kostanna. Enn fara ferða-
menn sér að voða og enn þvælast Panamaskjöl fyrir stjórnmálamönnum.

Bæjarins besta er með rýrara móti en búast má við lélegu holdafari blaðsins 
næstu vikurnar, þannig er það bara. Í stað fallegrar forsíðumyndar setjum við nú 
fréttir, svona til að breyta til og inn í blaðinu er fyrsti vísir að viðburðadagatali 
sem vonandi braggast á komandi vikum. Vonir okkar standa til þess að í við-
burðadagatal Bæjarins besta safnist allt sem er á döfinni og lesendur geti gengið 
að því vísu. 

BS
Mánagötu 2
400 Ísafirði
Sími: 456 4560
Netf.: honnun@bb.is eða bb@bb.is
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Engin slítur þau bönd sem 
hann er bundinn heimahögum 
sínum. Móðir þín fylgir þér á 
götu, er þú leggur af stað út í 
heiminn, en þorpið fer með þér 
alla leið. 

Það er bara ekki hægt að orða 
þetta betur né sannara. Patreks-
firðingurinn Jón Jónsson eða 
Jón úr Vör eins og við þekkj-
um hann betur hafði sannar-
lega galdur í sínum ljóðastaf. 
Vissulega áttu þessi orð hans 
við skáldið sjálft því þorpið fór 
með honum alla leið meira að 
segja í skáldverkinu. Svo kær 
var æskuheimurinn skáldinu að 
hann orti ljóðabókina Þorpið. 

Púkinn, eins og krakkar hafa 
verið kallaðir á Patreksfirði, 
fæddist árið fyrir hinn svokall-
aða Frostavetur mikla. Víst var 
þá tíðin hörð og hann lýsir svo 
listilega í Þorpinu. Sonur skóara 
er ,,þekkir alla skó þorpsins“ 
en ólst upp hjá fósturforeldrum 
enda púkarnir 14 á æskuheimil-
inu. Snemma byrjaði púkinn að 
yrkja: „Ætli ég hafi ekki verið 
tólf ára, þegar ég fór að hnoða 
saman fyrstu vísunum. Þær hafa 
hins vegar ekki komið fyrir 
almenningssjónir og gera það 
ekki héðan af. En á Núpi urðu 

Vestfirskir listamenn
– Jón úr Vör –

F. 21. janúar 1917 Patreksfirði. D. 4. mars 2000 
Reykjavík.

Öndvegisverk: Ég ber að dyrum, 1937, Þorpið, 
1946,  Mjallhvítarkistan, 1968.

þau þáttaskil að ég flutti mitt 
fyrsta kvæði og það var meira 
að segja birt á prenti.“

Tvítugur að aldri gefur Jón 
út sína fyrstu ljóðabók, Ég ber 
að dyrum, 1937.  Segja má að 
hann hafi slegið nýjan ljóðatón 
í landann sem áður hafði notið 
hefðbundinna ljóða úr smiðju 
Davíðs Stefánssonar, Stefáns frá 
Hvítadal og annarra snillinga. 
Sem sannlega voru í metum 
hins unga þorpsskáld en eins 
og einhver sagði, það er betra 
að vera einn af einum en einn 
af mörgum.: „Ég orti allt öðru 
vísi en þessir menn. Ég hafði 
alist upp með alþýðu manna og 

var einn af henni. Ég sagði frá 
einföldum hlutum, dró upp ein-
faldar myndir sem allir skildu, 
að minnsta kosti alþýðufólk. 
Mitt yrkisefni var ekki rósrauður 
draumaheimur ásta og ævintýra. 
Mitt frásagnarefni var mitt eigið 
líf og viðhorf minnar kynslóð-
ar sem hafði átt mjög erfitt í 
kreppunni.“

En af hverju Jón úr Vör: 
„Þegar ég fór að yrkja fannst 
mér nafnið Jón Jónsson ekki 
vera líklegt til að vekja athygli 
og ekki skera sig á neinn hátt úr, 
svo ég fór að dæmi Jóhannesar 
úr Kötlum að kenna mig við 
mitt bernskuheimili. Jón úr 
Sjóbúð hefði tæpast þótt þjált 
skáldaheiti, svo ég kenndi mig 
við vörina framan við húsið.“ 

Hinir beisku finna margt sér 
til skemmtunar meðal annars að 
beita uppnefnum. Borgarskáldið 
Tómas Guðmundsson var ekki 
allskostar hrifinn af þessum 
ungskáldum eða atómskáldum 
eins og þau voru nefnd. Annar 
Vestfirðingur var í þessum 
atómhópi nefnilega frændi 
Steinn Steinarr. Frændi? Já, 
þeir voru náskyldir, Steinn og 
Jón voru fjórmenningar. Líkt 
og önnur skáld varð borgar-
skáldið, Tómas, að gera annað 
en að yrkja. Var hann m.a. eitt 
aðalskáld revíuflokksins Bláa 
stjarnan sem naut fádæma 
vinsælda um miðja síðustu öld. 
Víst hafði hann  húmorinn og var 
ósjaldan nokk beittur, hvenær 
er grínið það ekki? Fyrir eina 
revíuna snaraði hann í óð um Jón 
úr neðri vör. Eigi þarf að giska 
lengi á um hvern hér er ort. Svo 
vinsæll var þessi slagari að hann 
var fluttur á 17. júní skemmtan 
í Reykjavík. Gónendur flykkt-
ust á skemmtanina alla leið úr 
Kópavogi. Þarna var og komið 
skáldið Jón úr Vör og synir hans 
þrír. Eftir hefðbundin atriði tók 
loks skemmtidagskráin við. 
Hún snérist í andhverfu sína 
hjá feðgunum Jónssonum. Á 
stokk stígur einn vinsælasti 
revíuleikari þjóðarinnar. Bíðið 

Þorpsskáldið Jón úr Vör.

Höfuðverk skáldsins, Þorpið.

Eitt öndvegisverka Jóns er Mjallhvítarkistan.

Teikning Kjartans Guðjóns-
sonar af  þorpsskáldinu.

nú við hann er í frakka eins og 
pabbi og með hatt, hugsuðu 
synirnir. Skrítið. Hinn mikli 
revíuleikari hefur nú upp raust 
sína og syngur slagarann Jón úr 
neðri vör. Piltarnir voru ekkert 
vitlausir og skildu að hér var 
sungið um föður þeirra. Enn 
verra var að þeir áttu eftir að fara 
alla leið heim í Kópavog og það 
með strætisvagninum. Því enga 
áttu þau bifreiðina. Eins og gef-
ur að skilja var strætisvagninn 
smekkfullur og fjöldasöngurinn 
var. Já, auðvitað slagarinn um 
Jón úr neðri vör. Aðgát skal höfð 
í nærveru sálar.

Jón úr Vör vann fjölbreytt 
störf. Hann var um tíma rit-
stjóri og útgefandi hins vin-
sæla tímarits Útvarpstíðindi, 
var fornbókasali og síðast en 
ekki síst bókavörður. Jón vissi 
nauðsyn þess að landsmenn 
ættu að hafa auðveldan aðgang 

að bókverkum. Í þorpinu sínu 
kom hann á fót lestrarfélagi 
og einnig í hinu þorpinu, hinu 
ört stækkandi Kópavogi. Svo 
vel lukkaðist að stofnað var 
þar bókasafn. Frumkvöðull 
var hann einnig í listinni bæði 
í sínum eigin verkum sem og 
var hann einn af stofnendum 
Rithöfundasambands Íslands. 

Árið 1945 kvæntist hann 
Bryndísi Kristjánsdóttur sem 
varð hans lífsförunautur. Eins og 
áður gat voru synir þeirra þrír. 
Jón átti við erfiðan húðsjúkdóm 
að glíma, sóríasis. Var hann 
mjög illa haldin og varð oft að 
leita sér aðstoðar á spítala við 
þessum leiða kvilla.

Jón úr Vör andaðist á 
Landsspítal anum 4. mars 2000.

Aðalheimild:
Magnús Bjarnfreðsson. Þorpsskáldið 

Jón úr Vör. Bókaútgáfan Hólar.

Elskulegur maðurinn minn, ástkær faðir okkar 
og bróðir

Björn Baldursson
frá Vigur

lést á gamlársdag

Útförin fer fram frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 14. janúar kl. 14:00. 
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja 

minnast hans er bent á Minningarsjóð Ísafjarðarkirkju.

Ingunn Ósk Sturludóttir
Baldur Björnsson, Snjólaug Ásta Björnsdóttir

og systkini hins látna
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ÚTBÍA SKAÐA KRAÐAK FÚSLEGA BJARG-
BRÚN

INNAN-
STOKKS-
MUNIR

BORÐA
TALA

HLUT-
DEILD

SKARA
FRÁ

NEÐAN VIÐ

ELDSTÆÐI

PLATA
JAFNVEL

ÓLÆTI

FRAM-
KVÆMA

LYKT

UMDÆMIS

MAKAÐUR

ÁGÆTIS

NÆRÐAR

FOR
GLEÐI

SÁL

HARLA
TUNNURBANDA

BAÐ

LOFT-
TEGUND

ÞJÓFNAÐUR

EINÓMUR

FYRIR 
HÖND

ÍÞRÓTTA-
FÉLAG

SLABB

Í RÖÐ

AUÐGA
KVK NAFN

NÆGILEGA

SLÆMA

VIÐ-
BÆTTUR

FUGL

ÚTFALL

STAGL

LISTA-
MAÐUR

FÆÐA

SLÉTTA

MERGÐ

Á FÆTI
ÞEI

BRAGUR

ÁHRIFA-
VALD

KÆR

TÁKNAMORKNA

HVIKA

LABBAÐI

STINGUR

ATVIKAST

ÓSKIPTAN

STRUNS

GEÐ

TVEIR 
EINS

TRUFLA

Krossgátan

Sportið í beinni
fimmtudagur 12. janúar
19:00 Haukar - Grindavík
00:00 Golf - Sony Open
föstudagur 13. janúar

19:40 Leeds Utd - Derby County
19:50 Njarðvík - Snæfell
22:00 Körfuboltakvöld

00:00 Golf - Sony Open
03:30 Dtr Pistons - Utah Jazz

laugardagur 14. janúar
10:00 Golf - BMW South African
12:20 Tottenh Hotspur - WBA
14:50 W Ham Utd - Cr Palace
14:50 Swansea City - Arsenal
14:50 Hull City - Bournemouth
14:50 Sunderland - Stoke City
14:50 Watford - Middlesbrough
14:50 Burnley - Southampton

14:55 Fulham - Barnsley
15:10 Barcelona - Las Palmas
17:20 Leicester City - Chelsea
17:25 W Wanderers - Aston Villa

21:30 Leikur í NFL 
00:00 Golf - Sony Open

01:15 Leikur í NFL
sunnudagur 15. janúar

10:00 Golf - BMW South African 
13:20 Everton - Man City

15:50 Man United - Liverpool
18:00 Leikur í NFL

19:40 Sevilla - Real Madrid
21:00Leikur í NFL

23:00 Golf - Sony Open
mánudagur 16. janúar

19:40 Brentford - Newcastle
22:00 Messan

Helgarveðrið 
Á föstudag:

Hæg breytileg átt, en norð-
vestan 5-13 m/s A-lands. Víða 
léttskýjað og talsvert frost, en él 

við N- og NA-ströndina.
Á laugardag:

Suðlæg átt og stöku él. Fer að 
snjóa SV- og V-lands síðdeg-
is, slydda eða rigning þar um 
kvöldið og hlánar víða. Áfram 

talsvert frost í öðrum landshlutum.
Á sunnudag:

Suðaustanátt og súld eða 
dálítil rigning S- og V-lands, 

en léttskýjað NA-til á landinu. 
Hlýnar talsvert.

Dagar Íslands
12. janúar 1830:

Síðasta aftaka á Íslandi. Friðrik 
Sigurðsson og Agnes Magnús-
dóttir, sem höfðu myrt Natan 
Ketilsson og Pétur Jónsson, 

voru hálshöggvin.
13. janúar 1949:

Frumsýnd var kvikmyndin Milli 
fjalls og fjöru eftir Loft Guð-
mundsson, fyrsta íslenska lit-

myndin með tali og í fullri lengd. 
16. janúar 1995:

Snjóflóð féll í Súðavík með 
þeim afleiðingum að fjórtán 

manns fórust.
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

HREINSA SKRIÐDÝR DÆLING DÁ FRÁ-
RENNSLI

TEFLA R E Y S T A
RJÁRN-

SKEMMD Y Ð
HLUTI 

VERKFÆRIS

HELBER O R F
ASAMHÆFIR Ð L G A R

J A L KOMAST

ÓKLEIFUR N Á
DÁÐ Í RÖÐ

ÁTT

ÓÐAGOT S A
FJÁR-
MUNIR

TILNEFNA G Ó S S

VANRÆKJA

SHERÐA-
KLÚTUR

A

N A R R A GRAS

RÖÐULL S E F MÁLUÐ HINDRAGABBA

O F S A
FLYSJA

ÁFENGIS-
BLANDA S K R Æ L AÁKEFÐ

R R FUGL

SVIK S P Ó I BEIN

KAFMÆÐI R I FTVEIR 
EINS

N E F YFIRHÖFN

HRÍNA Ú L P A TVEIR EINS

DRYKKUR T TGOGG

A K A R N
MATAR-

ÍLÁT

ÓSKIPT A S K U R
K

I

FISKUR

DRULLA

Ð

L

N

Ý

TALA

SKÓLI

S

Á

A

T

VATNS-
GUFA

ÓLYFJAN

T

M

A

Ó

BÓK-
STAFUR

Í RÖÐ

Ð

K

A

ÁFAG

E

L

L

J

S

Ó

T

M

KEPPNI

NOKKRIR

I

L

AFSPURN

E

U

I

M

K

T

GEÐ

A

SÁLGA

L

FYRST 
FÆDD

SKIN

T

L

E

A

FENGUR

NÆGILEGT

G

A

A

F

R

L

GORTA

I

R

ÞRÁ

ANGRA

A

Ó

U

S

P

K

A

DRYKKUR

BLANDAR

ÁVÖXTUR

Á döfinni – Viðburðadagatal

Bæjarstjórnarfundur kl. 
17:00

Fimmtudagur 12. jan. Fimmtudagur 19. jan. Fimmtudagur 26. jan.

Föstudagur 13. jan. Föstudagur 20. jan. Fimmtudagur 27. jan.

Laugardagur 14. jan. Laugardagur 21. jan. Laugardagur 28. jan.

Sunnudagur 15. jan. Sunnudagur 22. jan. Sunnudagur 29. jan.

Mánudagur 16. jan. Mánudagur 23. jan. Mánudagur 30. jan.

Þriðjudagur 17. jan.

Miðvikudagur 18. jan.

Bæjarráðsfundur kl. 20:00 Bæjarráðsfundur kl. 20:00 Bæjarráðsfundur kl. 20:00

Söfnun vegna flóða í Tælandi
Grunnskólinn í Bolungarvík

Kl. 14:00

Viðburðadagatal Bæjarins besta er nýr farvegur til að koma upplýsingum um menningar-
viðburði eða fundi á framfæri við íbúa á norðanverðum Vestfjörðum. Hvar og hvenær 
er það sem skiptir máli og á vefnum má svo finna ítarlegri upplýsingar um viðburðina.
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Flísar 30-60% • BRAUÐRISTAR, kaffivélar & handþeytarar (ELECTROLUX) 30% 
Ryksugur 20-30% • blandarar 25-45% • parket 30% • Ljós 30-50%

 Blöndunartæki (damixa) 25% • Rafmagnsverkfæri 20-40%  
Handverkfæri 20-40% • Verkfæratöskur 30-40% • Háþrýstidælur 30% 

MÁLNING 25% • áltröppur og stigar 25% • Vinnuskór 25-40% 
hnífapör, matarstell & glös 25% • Pottar, pönnur & bökunarvara 30% 

plastkassar 25-50% • útivistarfatnaður (true north) 30% • Jólavörur 50-70%  
Gjafavara 25-50% • Kerti & gerviblóm 30% • pottaplöntur 30-50% 

Innihurðir 20-40% ...OG ÓTAL MARGT FLEIRA!

Fjöldi vöruflokka og mörg þúsund vörur á súper afslætti

SÚPER ÚTSALAN 
ER HAFIN

Byggjum á betra verði w w w. h u s a . i s


