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Skoða möguleikann á lotu-
bundnu húsasmíðanámi við MÍ

Hjá Menntaskólanum á Ísafirði 
er verið að skoða þann möguleika 
að bjóða upp á lotubundið nám í 
húsasmíði. Námið er hugsað sem 
svo að nemendur geti stundað 
það samhliða vinnu. Verklegir 
áfangar verða þá kenndir í helg-

arlotum, 5-6 helgar á önn þar 
sem kennt væri á föstudögum, 
laugardögum og sunnudögum. 
Bóklegir almennir áfangar verða í 
boði í fjarnámi. Námið er hugsað 
til að gefa fólki færi á að stunda 
nám samhliða vinnu þar sem það 

getur reynst fullorðnu fólki erfitt 
að fara í nám, sérstaklega starfs- og 
verknám, sem kennt er á vinnutíma 
og segir Heiðrún Tryggvadóttir, 
áfanga- og gæðastjóri við skólann, 
þetta vonandi bara fyrsta starfs- og 
verknámsbrautin sem verður kennd 

á þennan hátt. Hún segir þau jafn-
framt hafa fengið góð viðbrögð við 
þessari hugmynd en gott væri að fá 
fleiri nemendur. Áhugasamir eru 
beðnir um að setja sig í samband 
við Heiðrúnu í síma 450 4400 eða 
heidrun@misa.is    annska@bb.is Menntaskólinn á Ísafirði.

Ísfirski rithöfundurinn og 
ljóðskáldið Eiríkur Örn Norð-
dahl sendi í síðustu viku frá sér 
ljóðabókina Óratorrek, ljóð um 
samfélagsleg málefni. Í bókinni 
tekur Eiríkur meðal annars til 
umfjöllunar: atorku og afköst, 
sýnileika, aðgát, kebab, skýrar 
kröfur byltingarinnar, ástina, 
fyrirgefninguna og hryðjuverk, 
svo einhver dæmi séu tekin, en 
bókin skartar tuttugu og þremur 
orðmörgum og innihaldsríkum 
ljóðum. Bæjarins besta náði í 
skottið á Eiríki Erni sem nú er 
við kynningar á bókinni í höfuð-
borginni. Þrátt fyrir stuttan tíma 

Óratorrek: Uppgjör 
við allt internetið

á markaðinum hafa viðbrögðin 
við bókinni ekki látið á standa: 
„Viðtökurnar hafa verið frá-
bærar – eiginlega get ég ekki 
sagt annað. Það kemur mér á 
óvart hversu margir hafa lesið 
hana nú þegar – því þótt þetta 
sé ljóðabók er í henni mikill 
texti.“ Svarar Eiríkur aðspurður 
um viðtökurnar. 

Eiríkur hefur verið afkasta-
mikill höfundur og þýðandi 
undanfarin ár og hefur hann 
unnið að bókinni síðastliðin 
fjögur ár. Hann segist ekki 
alveg muna hvað fyrsta ljóðið 
var, en sennilega hafi það birst 

sem stöðuuppfærsla á Facebook: 
„Ég fann einhvern talanda – ein-
hverja rödd – sem var bæði kunn-
ugleg og ókunnugleg. Leið eig-
inlega einsog ég væri að herma 
eftir tungumálinu, herma eftir 
sjálfum mér og öllum í kringum 
mig.“ Hann segist þó ekki viss 
um hvað hann vilji segja með 
bókinni, eftir að hafa fengið þá 
margtuggnu skáldaspurningu, 
því viðtekna venjan er að sjálfs-
sögðu að skáld færi okkur sýn 
og skilning, sem kannski er ekki 
alltaf svo skiljanlegur. 

Eiríkur segir þó að í bókinni 
sé sennilega að finna nokkurn 
ótta, en líka kærleik og von, í 
passlegum skömmtum: „Hún 
er einhvers konar uppgjör við 
allt internetið sem maður hefur 
lesið – allan þennan skringilega, 
kaotíska texta sem maður hefur 
innbyrt og gert að sjálfum sér 
(maður er það sem maður les). 
Eiginlega held ég samt að ég 
skrifi bækur vegna þess að ég veit 
ekki hvernig öðruvísi ég ætti að 
segja hlutina sem í þeim standa.“

Titillinn er grípandi og töff 
– Óratorrek, en hver skyldi 
merking þess vera: „Torrek er 
gamalt orð, þekkt úr sonator-
reki Egils Skallagrímssonar og 
merkir missi sem ekki verður 
auðveldlega bættur. Órar eru svo 
hugarórarnir – orðin í hausnum á 

manni og órator, sem liggur þarna 
í miðjunni og rekur eða rekst eitt-
hvað, er ræðumaðurinn.“ Svarar 
skáldið og nokkuð ljóst er að 
titillinn er vandlega úthugsaður. 
Bókin sjálf er líka í fasta efninu 
falleg á að líta og umbrotið svo 
mátulega passlegt í hendi. 

Þeir sem hafa séð Eirík Örn 
flytja ljóðin sín vita að þar er 
enginn aukvisi í ljóðaflutningi 
á ferð. Hann glæðir ljóðin slíku 
lífi að orðin nánast fá útlimi og 
form og hvað sem þau kunna að 
þurfa til að mæta beint inn í eyru 
og vitund áhorfenda. En skyldi 
hann æfa framkomu og upplestur 
sérstaklega: 

„Ég æfði mig mikið við upp-
lestra í gamla daga, nú er betra 
ef ég renni a.m.k. einu sinni í 
gegnum ljóð sem ég hef ekki 
lesið áður. En annars æfi ég lítið. 
Ég kem náttúrulega mikið fram, 
er mikið boðið á ljóðahátíðir i 
útlöndum og þessi ljóð hafa verið 
lesin þar síðustu fjögur árin. Og 

eru þar af leiðandi þegar til í 
þýðingum á 8-9 tungumálum. 
En ég reyni bara að gera með 
upplesturinn einsog með textann 
– að ég vandi mig, kasti ekki til 
hendinni, og gefist ekki upp fyrir 
því að þetta sé erfitt, og ákveði 
bara að það sé í lagi að lesa illa 
upp, því þá er betra að sleppa 
því bara.

Eiríkur Örn sem er búsettur 
á Ísafirði með fjölskyldu sinni 
er nú á faraldsfæti. Hann er nú 
á fullu við að kynna Óratorrek í 
Reykjavík og í næstu viku heldur 
hann til Frakklands þar sem hann 
mun kynna bók sína Heimsku á 
bókmenntahátíð í Arras, en bókin 
hefur verið að gera það gott þar 
í landi frá því er hún kom þar út 
á síðasta ári. 

Það er Mál og menning sem 
gefur Óratorrek út og er hún 
fáanleg í bókaverslunum og á 
Ísafirði má einnig kaupa hana í 
bókabúð Gallerís Úthverfu. 

annska@bb.is

Óratorreksfáni blaktir á Skipagöturóló og Eiríksbörn njóta 
blíðunnar hress í bragði. 

Eiríkur Örn Norðdahl. Mynd: Ágúst Atlason.
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Á 52. körfuknattleiksþingi 
Körfuknattleikssambands Ís-
lands  sem fram fór í Íþróttamið-
stöðinni í Laugardal í Reykjavík 
um helgina var Birna Lárus-
dóttir, formaður Barna- og 
unglingaráðs og stjórnarmaður 
í körfuknattleiksdeild Vestra, 
kjörin í stjórn sambandsins. 
Birna hefur um árabil starfað 
í þágu körfuboltans á Ísafirði 
en hefur einnig undanfarin tvö 
ár átt sæti í Fræðslunefnd KKÍ 
sem er ein af fastanefndum 
sambandsins. Stjórn KKÍ var að 
þessu sinni sjálfkjörin en ásamt 
Birnu gekk ný inn í stjórnina 
Ester Aldís Sæmundsdóttir.  Úr 
stjórn gengu þau Bryndís Gunn-
laugsdóttir og Vestramaðurinn 
Guðjón Þorsteinsson sem setið 
hafa í stjórninni um árabil.

Á vef Vestra segir að stjórn-
arseta Guðjóns og innkoma 
Birnu í stjórn KKÍ sýni vel 
hve sterkt bakland Vestra er í 
körfuboltanum.

Af störfum þingsins bar hæst 
tillaga um að fjölga erlendum 
leikmönnum og koma á svo-
kallaðri 3+2 reglu sem var 
felld á jöfnum atkvæðum. Hin 
umdeilda 4+1 regla verður því 
áfram við lýði næstu tvö árin. 
Þá var einnig fjallað mikið 
um framtíð kvennakörfunnar 
á Íslandi en tillögu KR um 
að stækka úrvaldeild í 12 liða 
deild var vísað til stjórnar. Þá 
var samþykkt þingsályktunar-
tillaga Breiðabliks um að fjölga 
umferðum í 1. deild karla úr 
tveimur í þrjár.

Birna í stjórn 
Körfuknattleiks-

sambandsins

Nýkjörin stjórn KKÍ. Efri röð frá vinstri: Lárus Blöndal, 
Ester Alda Sæmundsdóttir, Birna Lárusdóttir, Erlingur 

Hannesson, Rúnar Birgir Gíslason. Neðri röð frá vinstri: 
Guðbjörg Norðfjörð, Hannes S. Jónsson og Eyjólfur Þór 
Guðlaugsson. Á myndina vantar Einar Karl Birgisson og 

Pál Kolbeinsson.

Skaginn 3X hlaut í síðustu 
viku Útflutningsverðlaun for-
seta Íslands við hátíðlega 
athöfn á Bessastöðum. Forseti 
Íslands, Guðni Th. Jóhannesson 
forseti Íslands afhenti Ingólfi 
Árnasyni, framkvæmdastjóra 
Skaginn 3X verðlaunin fyrir 
árangursríkt starf að útflutningi 
á íslenskum vörum og þjónustu 
á erlendum markaði. Veiting 
verðlaunanna tekur m.a. mið af 
verðmætaaukningu útflutnings, 
þjóðhagslegu mikilvægi gjald-
eyrisöflunar og alþjóðlegra 
viðskipta sem og markaðssetn-
ingu á nýjum markaði. 

Skaginn 3X hefur hannað,  
þróað og smíðað nýjar tækni-
lausnir fyrir sjávarútveginn í 
samstarfi við íslensk sjávarút-
vegsfyrirtæki sem vakið hafa 
mikla athygli hér heima og 
erlendis undanfarið. 

,,Það er mikill heiður sem 
okkur er sýndur með þessum 
verðlaunum sem Útflutnings-
verðlaun forseta Íslands eru. 
Síðustu mánuði hefur Skaginn 
3X unnið til nokkurra verð-
launa m.a. Sviföldunnar og 

Skaginn 3X hlýtur Útflutnings-
verðlaun forseta Íslands

Nýsköpunarverðlauna Íslands 
og við erum stolt og ánægð með 
þann árangur sem fyrirtækið 
hefur náð. Skaginn 3X er fyrsta 
fyrirtækið til að hljóta bæði 
Nýsköpunarverðlaun Íslands 
og Útflutningsverðlaun forseta 
Íslands á sama árinu sem er 
sérlega ánægjulegur og góður 
vitnisburður um starf okkar. 
Tæknin sem fyrirtækið hefur 
þróað við vinnslu og kælingu á 
afla færir afköst og gæði upp á 
annað stig en áður hefur þekkst. 

Það er einnig mjög ánægjulegt á 
þessum tímamótum að nefna að 
margar lausna okkar eru þróað-
ar í virku og nánu samstarfi við 
íslenskan sjávarútveg, sem er 
okkar kröfuharðasti markað-
ur“, segir Ingólfur Árnason, 
framkvæmdstjóri Skaginn 3X.

Skaginn 3X er með starfs-
stöðvar á fjórum stöðum á 
landinu, Akranesi, Ísafirði, 
Akureyri og Reykjavík og 
eru starfsmenn í dag um 200 
talsins. 

Ættingjum, vinum og vandamönnum færum 
við einlægar þakkir fyrir samúð og hlýhug við 

andlát og útför okkar ástkæra
Harðar Þorsteinssonar

Hlíf I Ísafirði

Helga Harðardóttir
Páll Harðarson

Sonja Harðardóttir
Haukur Ö. Harðarson

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða.
Fjóla Hermannsdóttir

Sigurður Zófus Sigurðsson
Alma G. Frímannsdóttir
Jóhann Jónasson
Dagný Kristinsdóttir

og fjölskyldur

Fjórði flokkur Harðar í hand-
boltanum gerði sér lítið fyrir og 
varð deildarmeistari á sumar-
daginn fyrsta með sigri á HK. 
Þeir höfðu áður lagt Hauka, 
Stjörnuna, Gróttu og Selfoss að 

velli til að ná þessum fyrsta titli 
í safnið. Keppnin var reyndar 
gríðarlega jöfn í allan vetur þar 
sem flest lið unnu og töpuðu á 
víxl en fyrir nokkru varð ljóst 
að með sigri í sínum síðasta 

leik á vertíðinni myndu Harðar-
drengirnir verða deildarmeistar-
ar. Þeir voru því spenntir fyrir 
leik og á fyrstu mínútum hans en 
sigu síðan jafnt og þétt framúr og 
lönduðu góðum sigri, 22-16. Til 
að kóróna góðan árangur fengu 
strákarnir í 5. flokki að spreyta 
sig í leiknum og stóðu þeir sig 
allir með prýði. Var ekki að sjá 
að þar væru yngri strákar á ferð.

Harðarmenn fengu meist-
arabikarinn afhentan að loknum 
leik og tóku vel á því í fagnað-
arlátunum. Með sigrinum enduðu 
þeir einu stigi fyrir ofan Selfoss 
með 40 mörk í plús sem var lang-
besta markahlutfall deildarinnar.

Harðverjar deildarmeistarar
Á myndinni eru strákarnir 
með þjálfara sínum Grétari 
Eiríkssyni sem er, því miður, 
að láta af  störfum eftir frá-
bært starf  hér fyrir vestan.
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Verð gildir til og með 30. apríl eða meðan birgðir endast

GOTT VERÐ Í BÓNUS

Bónus Kjúklingabringur
Ferskar

1.798
kr. kg

Bónus Kjúklingavængir
Ferskir

298
kr. kg.

Bónus Kjúklingur
Ferskur, heill

698
kr. kg.

Íslenskur 
KJÚKLINGUR

á góðu verði

Barebells Próteinbar
55 g, 3 tegundir

259
kr. 55 g

Bónus Vanilluís, 1 l
Bónus Sorbet ís, 1 l, 2 teg.

198
kr. 1 l

498
kr. 700 g

Bónus 
Marmarakaka

700 g

SS Lambalæri 
Bláberjakryddlegið 

1.398
kr. kg

1.279
kr. kg

Brauðostur, 26%
Verð áður 1.579 kr. kg

300kr
verðlækkun pr. kg

ÍSLENSKT
Lambakjöt

Skyr.is 
Próteindrykkur
300 ml, 3 teg.

169
kr. 55 g

Colgate Tannkrem
100 ml, 4 teg.

159
kr. 100 ml



4 FIMMTUdagUr 27. APRÍL 2017

Bi
rt

 m
eð

 fy
rir

va
ra

 u
m

 p
re

nt
vi

llu
r o

g 
m

yn
da

ví
xl

, ú
rv

al
 g

et
ur

 ve
rið

 m
ism

un
an

di
 m

ill
i v

er
sla

na
. 

Gasgrill Weber Q3200
Brennari: 6,35 kW/h—21.700 BTU. 
Grillflötur: 63x45 cm, ljós í handfangi.
3000380

Þú sparar: 9.000 kr.

72.990kr
82.990 kr AUTHOR TROPHY 26"

Stell úr álblöndu, 3,3 kg. Skipting: 
SHIMANO TY21 18 gírar, TEKTRO V 
bremsur. Dekk: AUTHOR Speed master 
26"x2,0". Þyngd: 14,3 kg/19“.
3901410-1

29.990kr
42.990 kr

30%
afsláttur

SÚPER TILBOÐ

Trampolín 4.26 m
14 fet/4,26 m, 6 fætur með öryggisneti.
3900586

Gasgrill
2ja brennara með hliðaborði.
Grillflötur: 50x36 cm.
3000225

Þú sparar: 5.000 kr.

15.990kr
20.990 kr

 VÖRN GEGN MOSA

Byggjum á betra verði

1.299kr
1.790

Grasfræ  1 kg

599kr

Mold  10 ltr

Hleðsluborvél
10,8V, tvær 1,5Ah Li-ion rafhlöður, led 
ljós sem auðveldar vinnu, 
hersla 26Nm.
5245565

SÚPER TILBOÐ

9.995kr
14.995kr

Háþrýstidæla 
C 105.7-5 (EU)
105 bör, 440 ltr./
klst. Sjálfvirk 
gagnsetning og 
stöðvun 
með click & Clean 
kerfi.
5254201

25%
afsláttur

25%
afsláttur

11.995kr
15.995 kr

Verslaðu á husa.is
Frí heimsending ef verslað

er fyrir 5.990 kr. eða meira

34.900kr

39.900kr

4.990kr

Mosaeyðir 5 kg

1.290kr
1.990

Vinnan í garðinum
Gómsætt í garðinum

35%
afsláttur

33%
afsláttur
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Haukdælirnir Gísli og Þorkell Súrrssynir og mágur þeirra, Þorkell goði, eru skartmenni 
og gleðimenn. Það er mágur Gísla, Vésteinn Vésteinsson úr Önundarfirði, líka. Á vorþingi á 
Valseyri leyna þeir hvorki auð sínum né lífsgleði. Slíkt hátterni vekur umtal og ekki spá allir 
því að þessir oflátungar muni alla tíð geta skemmt sér þannig saman. Þegar umtalið berst þeim 
til eyrna ákveður Gísli að þessu verði að bregðast við; spár um ósætti megi ekki rætast. Þeir 
verði að ganga í fóstbræðralag til að tryggja ævarandi vináttu og tryggðir. Eigi síðar en strax!

Gísla saga 
Súrssonar

8. hluti
Handrit: Elfar Logi Hannesson 
Teikningar: Ómar Smári Kristinsson
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TELJA STRÆTI ÓGRYNNI KLÆÐLAUS RÖLT

SVILKONA

SPÍRA
SPOR

MÓTMÆLI

SJÁ
TVEIR EINS

DOLLARI

STAÐ-
FESTA

VARKÁRNI
SVELGUR

SKÓLI

DJÆF

MÆTTIR

MUNN-
RÆPA

TÆRANDI

SLÆMA

KULNA

VÆL
ALDRAÐI

ÚTDEILDU

MERKI

MÆLI-
EININGMEGIN

FRUMEIND

SKÓFLA

LETURTÁKN

TIF

TVEIR 
EINS

SKOÐUN

TVEIR

ÁTT

SKRÖLTA
LÍK

GÖNGULAG

FRIÐUR
FROSKUR

VANGI

TRJÁ-
TEGUND

ÚTUNGUN

SAMTÖK

ÖRVERPI

Í RÖÐ
ANGAÐI

VARSLA
UNG-

DÓMUR

SKEL

FUGL

RJÚFAKÆLA

KLÁRA

ÖSLA

NAGDÝR

KLISJA

SÆGUR

SARG
DRYKKUR

ILLT 
UMTAL

KJÖT-
STYKKI

Krossgátan

Sportið í beinni
föstudagur 28. apríl

16:00 Volunteers of America
18:35 Cardiff - Newcastle

19:00 Zurich Classic of N Orl
20:00 Pepsímörkin - Upphitun

laugardagur 29. apríl
08:55 F1: Æfing - Rússland

11:50 F1: Tímataka - Rússland
13:25 Borussia Dortm - Köln
13:50 Sunderl - Bournemouth
13:50 Stoke City - West Ham Utd

13:50 WBA - Leicester City
13:50 Southampton - Hull City
16:20 Crystal Palace - Burnley
16:25 Wolfsburg - B Munchen
17:00 Zurich Classic of N Orl
19:00 Volunteers of America
19:05 Úrslit - 5 Dominos kv 

sunnudagur 30. apríl
10:50 Man Utd - Swansea City
11:30 F1: Keppni - Rússland

12:55 Everton - Chelsea
12:55 Middlesbr - Man City

15:20 Tottenh Hotsp - Arsenal
16:45 ÍA - FH

17:00 Zurich Classic of N Orl
18:30 Úrslit - 5 Dominos k 

19:00 Volunteers of America
21:00 Domino's körfuboltakv

mánudagur 1. maí
16:45 Breiðablik - KA

18:50 Watford - Liverpool
19:00 Grindavík - Stjarnan

21:00 Messan
22:00 Pepsímörkin

Helgarveðrið 
Á föstudag:

SA 8-15 m/s og rigning SA-
lands en slydda á Vestfjörðum 
fyrir miðnætti. Bjartviðri NA-

lands. Hiti 4-10 stig, en kólnar 
niður undir frostmark V-til.

Á laugardag:
Austan 8-15 m/s og rigning með 
köflum, en þurrt N- og NV-lands. 

Kólnar lítið eitt.
Á sunnudag og mánudag:
A og SA 5-13 m/s. Skýjað og 

rigning með köflum en úr-
komulítið NA-lands. Hiti 2-10 

stig, hlýjast á SV-landi.

Dagar Íslands
27. apríl 1915:

Gullfoss sigldi frá Reykjavík 
til New York og kom til baka 
mánuði síðar. Þetta var fyrsta 
ferð skips með íslenskri áhöfn 
á milli Íslands og Ameríku frá 

því á dögum Leifs heppna.
27. apríl 1944:

Bestu hátíðarljóð fyrir lýðveld-
ishátíðina þann 17. júní voru 
valin „Land míns föður“ eftir 
Jóhannes úr Kötlum og „Hver 

á sér fegra föðurland“ eftir 
Unni Benediktsdóttur Bjarklind 

sem kallaði sig Huldu.
1. maí 1923:

Kröfuganga var í fyrsta skipti 
farin á Íslandi á 1. maí.
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

SKOLLANS ERTA TVEIR 
EINS

SKRAUT-
STEINN SEYTLAR

BHJÁTRÚ Á B I L J A
ÆTRYLLA R A HÁTTUR

VINNINGUR L A G
LÓBUNDINN A U ÁTT S A

N N I
FYRIR 
HÖND

UNGDÓMUR P R
RÍKI 

Í ASÍU

ÞANGAÐ 
TIL

ÞVAGA U N S TÖFFARI

PÁPI G Æ I ÁAR

NIÐUR-
TROÐSLA

ISPYR

SELUR

S

B J Ö R G SVEIA

RÖKKUR F U S S AKLETTAR

L A S T LEIKUR

ÓPRÝÐA H A R K HRUN FBAKTAL

Ó P ÁSTÚÐ

SAGA A L Ú Ð
UPP-

HRÓPUN

BRUÐL A H AORG

M A S
MARGS-
KONAR

ÚTUNGUN Ý M I S
TVEIR EINS

ÍÞRÓTTA-
FÉLAG R RRAUS

S N Ö K T SKOTT

SKÓBOTN R Ó F A HINDRUN

V

G

ÍLÁT

VÍÐÁTTA

Æ

G

S

L

LEIKNI

SNÆDDI

A

F

S

I

ÖRVERPI

SPAUG

M

U

I

R

RÓMVERSK 
TALA

SPRIKL

P

L

T

MFUGL

E

U

F

M

N

M

A

Á

HRÆÐA

STYRKUR

L

Ó

ÞÁTT-
TAKANDI

G

A

N

Ð

A

I

SAMTALS

L

Á

I

UPPFYLLA

UTANMÁL

I

R

L

I

ÓVILD

SKILABOÐ

S

K

T

A

YNDIS

L

U

A

N

POKA

RÖST

A

M

Ð

A

S

LGANG-
FLÖTUR

GRIND

GRÁTUR

Þjónustuauglýsingar

Auglýsingasími bb.is
 er 456 4560

Dagar Íslands
3. maí 1970:

Álverið í Straumsvík 
formlega tekið í notkun, 
en álframleiðsla hafði þó 

hafist þar árið áður.
3. maí 1986:

Ísland tók þátt í söngva-
keppni evrópskra sjón-

varpsstöðva í fyrsta sinn, 
og náði lagið „Gleðibank-

inn“ sextánda sæti, en 
miklar vonir höfðu verið 
bundnar við að það yrði 

mjög ofarlega í keppninni.

Skólasýning 
Grunnskólans á 
Suðureyri er 21. 

maí

Háskólalestin á 
Flateyri

Á döfinni – Viðburðadagatal
Viðburðadagatal Bæjarins besta er nýr farvegur til að koma upplýsingum 
um menningarviðburði eða fundi á framfæri við íbúa á norðanverðum 
Vestfjörðum. Hvar og hvenær það er sem skiptir máli og á vefnum má 
svo finna ítarlegri upplýsingar um viðburðina.

fim. 27. apríl fös. 28. apríl lau. 29. apríl

sun. 30. apríl mán. 1. maí þri. 2. maí mið. 3. maí fim. 4. maí fös. 5. maí lau. 6. maí

sun. 7. maí mán. 8. maí þri. 9. maí mið. 10. maí fim. 11. maí fös. 12. maí lau. 13. maí

Bæjarstjórnarfundur 
kl. 17:00

Bæjarstjórnarfundur 
kl. 17:00

sun. 14. maí mán. 15. maí þri. 16. maí mið. 17. maí fim. 18. maí fös. 19. maí lau. 20. maí

sun. 21. maí mán. 22. maí þri. 23. maí mið. 24. maí fim. 25. maí
Uppstigningardagur

fös. 26. maí lau. 27. maí

sun. 28. maí mán. 29. maí þri. 30. maí mið. 31. maí fim. 1. júní fös. 2. júní lau. 3. júní




