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Heyrnartækjaþjónusta á
Siglu�rði

Upplýsingar og tímapantanir í síma 568 6880

Árni Hafstað heyrnarfræðingur verður á Siglu�rði við 
heyrnarmælingar, ráðgjöf og sölu heyrnartækja 
miðvikudaginn 9. nóvember
Mikið úrval vandaðra heyrnartækja í ólíkum verð�okkum

Frábær útivistarfatnaður 
á alla fjölskylduna!

Frá 2.290 kr 3.590 kr 5.990 kr

8.990 kr 10.500 kr
4.990 kr

Frá 9.990 kr 14.990 kr 6.990 kr

Valberg ehf
Strandgötu 4             Ólafsfirði            466-2255
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9 a

SigLufirði

Fjallabyggð óskar eftir aðilum 
og / eða félagasamtökum  

• Til að sjá um áramótabrennu 2011 á Siglufirði. 
• Taka að sér að sjá um svið, bíl og jólasveina þegar kveikt verður á jólatrénu á 
Siglufirði 26. nóvember nk.  
Áhugasamir hafi samband við Karítas Skarphéðinsdóttur Neff, fræðslu- og 
menningarfulltrúa í síma 464 9200 eða 464 9100, netfang: karitas@fjallabyggd.is

Forsala vetrarkorta  er hafin
Hjónakort.................................kr 25.000.- þú sparar kr 5.000.- 

Fullorðinskort 19+...................kr 13.000.- þú sparar kr 2.000.- 

Barnakort 9-18 ára..................kr 3.000.-   þú sparar kr 4.000.-  

Framhaldsskólanemar 19+.....kr 7.000.-   þú sparar kr 8.000.- 

Háskólanemar.........................kr 7.000.-   þú sparar kr 8.000.- 
      

Ath. Þessi tilboð gilda eingöngu fyrir íbúa 

Fjallabyggðar og gildir til 10. des.

Börn yngri en 8 ára fá fríkort. 

Vetrarkort gilda frá hausti 2011- vors 2012.

Sala á kortum fer fram í gegnum tölvupóst: 

egillrogg@simnet.is

Upplýsingar sem þurfa að koma fram eru nafn og aldur.

Hægt er að ganga frá pöntunum á vetrarkortum í báðum 

íþróttamiðstöðum Fjallabyggðar.

Að vera til fjalla er eins og maður sé komin í paradís!

Sjáumst hress á Skarðsdalnum.  Starfsfólk skíðasvæðisins

skard.fjallabyggd.is
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