
Mjög góð makrílveiði hefur 
verið við Breiðafjörð enda veðrið 
verið með eindæmum gott. Hafa 
bátarnir oft verið að landa tvisvar 
sama daginn. Miðað við síðustu 
tölur er Brynja II SH aflahæst 
með 262 tonn, Álfur SH með 231 
tonn, Sæbliki SH með 205 tonn, 
Júlli Páls SH 170 tonn og Tryggvi 

Eðvards SH með 157 tonn. Þegar 
þessi mynd er tekinn er Sæbliki á 
landleið með 12 tonn sem vigtaði 
17 tonn í ísvatni, fóru þeir svo 
aftur út eftir löndun og náðu í 8 
tonn og komu því með 20 tonn 
þann daginn en mjög góð veiði 
var hjá öllum bátum þennan dag.

þa

753. tbl - 16. árg. 1. september 2016

Vel gengur að 
veiða makríl



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

Star�ð hefst
þann 7. september.

Brynja Guðmundsdóttir
 436-6649      847-0309
 
Bryndís Kristjánsdóttir
 436-1632      867-5527
    
Svanur Kristófersson
      8924327

HÆ-HÆ

Háseti óskast 
á Kristinn SH 812

Allar nánari upplýsingar fyrir áhugasama 
veitir Þorsteinn í síma 8949290 eða 

í tölvupósti á breidavikehf@gmail.com 

Prófkjör Sjálfstæðis�okksins í Norðvesturkjördæmi fer fram laugardaginn 3. september 2016 
vegna uppstillingar á lista �okksins fyrir kosningar til Alþingis í haust.

Kjörstaðir verða opnir frá kl. 11:00 til 19:00 á kjördag 3. september 2016. 
Kosning utankjörstaða fer fram �mmtudaginn 1. september 2016 frá kl. 17:00 til 20:00.

Í Snæfellsbæ verður kosið að Ennisbraut 1 í Ólafsvík, 
kosið verður utankjörfundar í Steinprent (Sandholt 22).

Í Grundar�rði verður kosið í Sjálfstæðishúsinu (Grundargötu 24), 
kosið verður utankjörfundar á sama stað.

Flokksmenn geta kosið annars staðar en þeir eiga að gera skv. lögheimili en þá kjósa þeir 
utankjörstaða. Hægt er að kjósa utankjörstaða í Valhöll alla daga á skrifstofutíma til og með 
föstudagsins 2/9 2016.

Mikilvægt að þeir sem ætla að kjósa og telja sig vera í Sjálfstæðis�okknum athugi hvort það sé 
ekki rétt. Séu þeir ekki félagsmenn þurfa þeir að ganga í �okkinn og kjósa utankjörstaða. Kjörskrá 
(félagatal) er í Valhöll.

Þessir eiga rétt á að taka þátt í prófkjörinu, sbr. prófkjörsreglur Sjálfstæðis�okksins:

a) Allir fullgildir meðlimir sjálfstæðisfélaganna í kjördæminu sem þar eru búsettir.

b) Þeir stuðningsmenn Sjálfstæðis�okksins, sem eiga munu kosningarrétt í kjördæminu við 
kosningarnar og undirritað hafa inntökubeiðni í sjálfstæðisfélag í kjördæminu fyrir lok kjör-
fundar og teljast þar með komnir á �okksskrá.

Þessir eru í framboði í prófkjörinu:

Aðalsteinn Arason, verktaki
Gísli Elís Úlfarsson, kaupmaður
Guðmundur Júlíusson, nemi
Hafdís Gunnarsdóttir, forstöðukona
Haraldur Benediktsson, alþingsmaður og bóndi
Jónas Þór Birgisson, ly�afræðingur
Jónína Erna Arnardóttir, tónlistarkennari
Steinþór Bragason, framkvæmdastjóri
Teitur Björn Einarsson, aðstoðarmaður ráðherra
Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, aðstoðarmaður ráðherra

PRÓFKJÖR 
SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS 
Í NORÐVESTURKJÖRDÆMI

Það hefur verið mikið að gera í 
sumar hjá Birtu Guðlaugsdóttur 
en Birta er markvörður 
meistaraflokks Víkings Ólafsvík 
í 1. deildinni. Birta sem er 15 
ára gömul spilar einnig með 3. 
flokk Snæfellsnessamstarfsins. 
Hefur hún staðið sig mjög vel 
með báðum þessum liðum. 
Hún var einnig valin í landslið 
U17 og fór með þeim til 
Noregs nú í sumar þar sem hún 
spilaði á Norðurlandamóti.  Á 
mótinu í Noregi mætti íslenska 
landsliðið Finnlandi, Danmörku, 
Frakklandi, og Noregi. Stóð Birta 

sig vel þann tíma sem hún stóð í 
markinu. Hún var svo á dögunum 
valin í U19 landslið kvenna og kom 
hún inn á síðustu 10 mínúturnar 
í vináttuleik við Pólland.. Birta 
stefnir á að komast eins langt 
og hún getur sem markmaður 
í fótbolta á Íslandi. Sagði hún 
að það væri líka aldrei að vita 
hvað framtíðin bæri í skauti sér. 
Það má með sanni segja að þarna 
sé markvörður framtíðarinnar á 
ferðinni og gaman verður að 
fylgjast með þessari glæsilegu 
og hæfileikaríku stúlku.

þa

Nemendur 1. til 4. bekkjar 
Gsnb fóru í sína árlegu berjaferð 
á síðasta föstudag. Veður var gott 
og börnin nutu sín í náttúrunni 

við að týna ber bæði í box og 
maga. Er þessi ferð hluti af 
Átthagafræði skólans.

þa

Valin í U-17 og 19

Allir í berjaferð
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Þessir eru í framboði í prófkjörinu:
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Guðmundur Júlíusson, nemi
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PRÓFKJÖR 
SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS 
Í NORÐVESTURKJÖRDÆMI



Á Íslandi er mikill mannauður. 
Hér býr kraftmikið fólk sem skapar 
verðmæti í sínum störfum og með 
því að hrinda hugmyndum sínum 
í framkvæmd.  Allir landsmenn, 
hvort sem þeir búa í þéttbýli eða 
dreifbýli hafa þá sameiginlegu 
hagsmuni að allir landsmenn 
hafi sömu tækifæri. Átök milli 
landssvæða veikja samfélagið í 
heild. Við eigum að hafa trú á getu 
okkar, framtíð og samtakamætti.

Eitt hefur höfuðborgarsvæðið 
lengi haft umfram landsbyggðina. 
Það eru sterkari innviðir. Bera 
þar hæst samgöngur og fjar
skipti. Tækniframfarir og aukinn 
straumur ferðamanna til landsins 
ættu leiða til þess að hag kvæmara 
er að bæta innviði á lands
byggðinni og nýta þá betur sem 
fyrir eru.   

 

Auðurinn liggur í 
fólkinu

Styrkur landsbyggðarinnar 
liggur fyrst og fremst í fólkinu. 
Stærsta hagsmunamál lands
byggðar innar í dag felst í því að 
styrkja innviði enn frekar, fyrst 
og fremst með því að bæta sam
göngur og fjarskipti. Þannig 
skapast sömu tækifæri fyrir íbúa 
landsbyggðarinnar og íbúar 
höfuðborgarsvæðisins hafa nú. 

Öflug fjarskiptatækni hefur gert 
fólki mögulegt að vinna hvar 
sem er. Bættir innviðir gera fólki 
mögulegt að skapa verðmæti og 
sinna vinnu eða námi þar sem 
það vill búa. Það er augljóst 
öllum að slíkar aðgerðir eru í 
eðli sínu varanlegar og ekki háðar 
plástrameðferð hins opinbera eða 
þvinguðum tilflutningi starfa. 

Hlutverk 
stjórnmálamanna

Það er ekki hlutverk stjórn
mála manna að handstýra verð
mæta sköpun og atvinnu. Það 
hefur verið reynt víða og er 
ekki til eftirbreytni. Hagsmunir 
stjórn málamanna eiga ekki að 
ráða ákvörðunum um hagsmuni 
landsmanna eða einstaka svæða á 
landsbyggðinni. Dreifbýlið getur 
ekki frekar en þettbýlið verið 
háð geðþótta stjórnmálamanna 
hverju sinni. Hver einstaklingur á 
rétt á því að vera sinn gæfu smiður.

Það er hlutverk stjórnmálanna 
að skapa ramma þar sem hug
mynda auðgi og nýsköpun fá að 
njóta sín. Þessi rammi á að hvetja 
fólk og fyrirtæki til framtakssemi 
og framkvæmda. Stjórnvöld eiga 
að tryggja fyrirsjáanlegar og skýrar 
leikreglur svo einstaklingar og 
atvinnulífið geti spreytt sig 
innan þeirra. Stjórnvöld eiga 
að tryggja tækifæri menntunar 
svo einstaklingar geti nýtt þá 
menntun fyrir samfélagið allt. 
Tryggja þarf að allir landsmenn 
hafi sömu tækifæri. Þetta eru 
verkefni stjórnmálamanna og ég 
er tilbúin í þau verkefni.

Höfundur sækist eftir 2. sæti á 
lista Sjálfstæðisflokksins í Norð
vestur kjördæmi.

Þórdís Kolbrún Reykfjörð 
Gylfadóttir

Sjálfstæðismenn í Norð vestur
kjördæmi velja á laugardaginn 
það fólk sem leiða mun lista 
þeirra í alþingiskosningunum 
þann 29.október nk. Ljóst er 
að mjög margir reynslumiklir 
þingmenn hverfa af þingi að 
þessu sinni. Því er afar mikilvægt 
að til setu á listanum veljist 
fólk með góðan og traustan 
bakgrunn,  fjölþætta reynslu og 
geti með því endurspeglað þær 

ólíku aðstæður sem ríkja í þessu 
víðfema kjördæmi. 

Haraldur Benediktsson var 
kjörinn þingmaður kjördæmisins 
í kosningunum 2013 og hafði 
þá þegar mikla reynslu í 
forystustörfum innan sinnar 
stéttar. Með miklu starfi sínu 
m.a. bæði í atvinnuveganefnd 
og fjárlaganefnd hefur hann  
öðlast traust  þingmanna bæði 
í stjórn og stjórnarandstöðu og 
er þegar orðinn með áhrifamestu 
þingmönnum okkar. Hann hefur 
því á skömmum tíma öðlast þá 
reynslu sem nauðsynleg er þeim 
sem taka vilja að sér forystustörf 
í stjórnmálum. 

Ég skora á Sjálfstæðismenn 
í Norðvesturkjördæmi að veita 
Haraldi stuðning til þess að 
leiða framboðslista flokksins í 
kjördæminu. Hann er traustsins 
verður. 

Kristinn Jónasson

Sterkir innviðir 
skapa sterkt 

samfélag

Með traustið 
að vopni

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Næsta laugardag, þann 3. 
sept ember, verður próf kjör Sjálf
stæðis flokksins í Norð vestur
kjör dæmi haldið en það er liður 
í undir búningi flokksins fyrir 
alþingis kosningarnar í haust. 
Alls gefa 10 frambjóðendur kost 
á sér til að taka sæti á lista og 
er þarna er á ferðinni öflugur 
hópur einstaklinga sem munu 
leggja sig alla fram við það að 
stuðla að bættum lífskjörum 
fólks og treysta frekar skilyrði 
til atvinnuuppbyggingar í kjör
dæminu á grundvelli sjálf stæðis
stefnunnar.

Svigrúm til athafna 
og nýsköpunar

Sóknarfæri til atvinnu upp
byggingar og nýsköpunar eru 
sannarlega til staðar í Norð
vestur kjördæmi. Mikilvægt er 
að fólk hafi svigrúm til athafna 
þannig að það geti sem best 
nýtt þau tækifæri sem eru fyrir 
hendi og fái raunverulega notið 
afraksturs erfiðis síns. Þannig 
verður til  fjármagn til frekari 
uppbyggingar og framkvæmda. 
Fólk býr til verðmæti. Hið opinbera 
skattleggur afraksturinn. 

Íþyngjandi inngrip og óhófleg 
gjaldtaka hins opinbera má ekki 
verða til þess að fæla fólk frá því að 
leita nýrra tækifæra og byggja upp 
bæði rótgrónar atvinnugreinar í 
kjördæminu, eins og sjávarútveg, 
landbúnað og orkufrekan iðnað 
sem og nýja atvinnuhætti til að 
mynda í ferðaþjónustu og hug
verka geiranum. Oft á tíðum er hið 
opinbera nefnilega hluti vandans 
en ekki lausnin.

Efling almannaþjón-
ustu og uppbygging 

innviða
Hið opinbera hefur hlut verki 

að gegna við eflingu almanna
þjónustu og uppbyggingu félags
innviða. Kjörnir fulltrúar verða 
að tryggja að allir landsmenn 
hafi jafnan aðgang, óháð búsetu, 
að þeirri almannaþjónustu 
sem hinu opinbera ber að 
veita fyrir þá skatta sem íbúar 
á landinu öllu greiða. Íbúar á 
landsbyggðinni þekkja því miður 
of vel óviðunandi aðstöðumun 
þegar kemur að almannaþjónustu 
og mikilvægum samfélagslegum 
innviðum. Það hefur grafið 
undan byggðafestu og torveldað 
atvinnuuppbyggingu.  

Jákvæður viðsnúningur í 
ríkisfjármálum á undanförnum 
árum og stöðugleiki í efna
hagslífinu er mikilvæg forsenda 
þess að nú er hægt að styrkja 
stoðirnar. Í Norðvesturkjördæmi 
þarf að tryggja betra aðgengi 
að heilbrigðisþjónustu og jöfn 
tækifæri til menntunar samhliða 
nauðsynlegri uppbyggingu mikil
vægra innviða á sviði samgangna, 
raforkumála og fjar skipta mála. 
Þannig bætum við lífskjör og öryggi 
íbúa og tryggjum að skilyrðin 
fyrir atvinnu uppbyggingu séu til 
staðar.

Kosningarnar snúast 
um framtíðina

Ég er reiðubúinn að axla þá 
ábyrgð sem fylgir því að leiða lista 
Sjálfstæðisflokksins og vil leggja 
mitt af mörkum við þá vinnu sem 
framundan er á næsta kjörtímabili. 
Kosningarnar í haust munu einna 
helst snúast um þau tækifæri sem 
við höfum nú  til að byggja upp 
samfélagið  á þann hátt sem við 
teljum skynsamlegan og réttlátan. 
Grundvöllur aukinnar velferðar 
er verðmætasköpun og huga þarf 
að því að þetta tvennt fari saman, 
hvar á landinu sem er.

Teitur Björn Einarsson. 

Höfundur er lögfræðingur og sækist 
eftir 1. sæti í prófkjöri sjálfstæðis-
manna í norðvesturkjördæmi.

Ég hef ákveðið að gefa kost 
á mér í annað til þriðja sæti í 
prófkjöri Sjálfstæðismanna í 
NVkjördæmi fyrir kosningarnar 
í haust.  Ég er fjörutíu og níu ára, 
gift Vífli Karlssyni hagfræðingi, 
á tvö börn og bý í Borgarnesi. 
Ég hef undanfarin sex ár setið 
í sveitarstjórn Borgarbyggðar, 
komið þar að ýmsum málum sem 
snerta sveitarfélagið og öðlast 
talsverða reynslu. Auk þess hef ég 
gegnt ýmsum trúnaðarstörfum 
fyrir Sjálfstæðisflokkinn og sit 
nú í stjórn Sambands Íslenskra 
sveitarfélaga. Þessi reynsla ætti að 

nýtast mér vel við störf á Alþingi 
og þau málefni sem ég vil leggja 
áherslu á eins og t.d. vegamál, 
en vegir innan kjördæmisins 
eru víða í slæmu ástandi og þarf 
að gera mun betur þar. Einnig 
þarf að hraða ljósleiðaravæðingu 
kjör dæmisins og reyndar lands
ins alls.  Mikilvægt er líka að 
hlúa að grunnþjónustu eins og 
heilbrigðisþjónustu og mennta
kerfinu.  Ég tel að þetta og ótal 
margt annað getum við gert 
án þess að skattar séu í hæstu 
hæðum ef atvinnulíf fær að 
blómstra og þar með hagur 
allra. Ég hef undanfarið ferðast 
vítt og breitt um kjördæmið og 
hitt marga og það hefur verið 
ánægjulegt og ljóst að mörg 
mál brenna á íbúunum, því er 
mikilvægt að sem flestir kjósi 
í prófkjörinu næstkomandi 
laugardag 3. september og hafi 
áhrif á það hvernig framboðslista 
Sjálfstæðisflokksins verður raðað 
upp. 

Jónína Erna Arnardóttir, 
Borgarnesi

Nýjar áskoranir á 
nýju kjörtímabili

Mikilvægt að 
sem flestir kjósi

VETRARSTARF 
AÐ HEFJAST

Kirkjukór Ingjaldshólskirkju hefur vetrarstarf sitt 
�mmtudaginn 1. september kl 18:00 
í safnaðarheimili Ingjaldshólskirkju. 

Æ�ngar munu í vetur miðast við þann tíma. 

Hvetjum alla sem hafa gaman af söng að mæta og 
syngja með okkur í vetur. 

Með kveðju,
Kórfélagar og kórstjóri.



kirkjanokkar.is

Guðsþjónusta 
í Ingjaldshólskirkju

kl. 14 sunnudaginn 4. september.

Komum saman í húsi Drottins.

Vík ingss tú lkur  sp i luðu 
úrslitaleik um annað sæti í 
Ariðli 1. deildar kvenna á 
síðasta föstudag. Leikurinn 
fór fram á Ólafsvíkurvelli. ÍR 
stúlkur komust í forystu mjög 
snemma í leiknum þegar Andrea 
Katrín Ólafsdóttir skoraði eftir 
hornspyrnu. Heimastúlkur 
jöfnuðu leikinn stuttu seinna 
þegar Samira Suleman komst ein 
í gegn og skoraði örugglega á 32. 
mínútu. Það var svo á 80. mínútu 
að ÍRingar skorðu sigurmarkið 
þegar Lilja Gunnarsdóttir 
skoraði. Leikurinn endaði því 
1 – 2 fyrir ÍR og Víkingur því í 
þriðja sæti. Stúlkurnar hefja leik 
í úrslitum á næsta laugardag með 
leik á heimavelli gegn Grindavík.

þa

Tap gegn ÍR

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að 
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.

Það er í lagi að skila fyrr.

Upplýsingar um auglýsingaverð 
á www.steinprent.is

Víkingur Ólafsvík tók á 
móti Íslandsmeisturunum í 
FH á síðasta sunnudag í 17. 
Umferð Pepsídeidlarinnar. 
Eftir frekar jafnan fyrri hálfleik 
náðu FHingar að skora á 44. 
mínútu leiksins þegar FHingar 
fengu hornspyrnu sem Jonathan 
Hendricks tók fór hún beint á Atla 
Viðar Björnsson sem skoraði. 
Fóru liðin því til hálfleiks í 
stöðunni 01. Víkingsstrákarnir 
voru mun sprækari aðilinn í 
byrjun seinni hálfleiks, áttu góð 
færi og þjörmuðu að FH. Hrovje 
Tokic átti fínt færi þegar hann tók 
boltann viðstöðulaust og skaut 
naumlega framhjá. FHingar 

juku svo forystu sína um það bil 
hálftíma fyrir leikslog þegar Emil 
Pálsson skoraði annað mark FH 
eftir hornspyrnu frá Jonathan 
Hendricks. Ekki tóks Víkingi 
því að ná í nein stig úr þessum 
leik og FH komnir langt með 
að verja Íslandsmeistaratitilinn. 
Næsti leikur Víkings  er gegn 
Fylki á Floridanavellinum. 
Mjög mikilvægt er fyrir Víking 
að vinna þann leik til að draga 
sig úr fallhættu, það er því 
mjög mikið í húfi og vonandi 
láta stuðningsmenn Víkings sig 
ekki vanta á þann leik.

þa

Næsti leikur 
mjög mikilvægur



Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 289. FUNDUR

Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar, fimmtudaginn 1. september 
2016 og hefst hann í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1. Fundargerðir 273., 274., 275., 276. og 277. fundar bæjarráðs, dags. 14. júní, 

22. júní, 14. júlí, 11. ágúst og 26. ágúst 2016.

2. Fundargerðir 142. og 143. fundar menningarnefndar, dags. 16. og 24. ágúst 
2016.

3. Fundargerð landbúnaðarnefndar, dags. 4. ágúst 2016.

4. Fundargerð 98. fundar umhverfis og skipulagsnefndar, dags. 25. ágúst 2016.

5. Fundargerð 84. fundar stjórnar FSS, dags. 23. ágúst 2016.

6. Fundargerð aðalfundar byggðasamlags um rekstur Félags og skólaþjónustu 
Snæfellinga, dags. 23. ágúst 2016.

7. Verðmat vegna fasteignakaupa.

8. Bréf frá Kristni Jóni Friðþjófssyni ehf., dags. 17. ágúst 2016, varðandi 
forkaupsrétt Snæfellsbæjar að Litla Hamri, sknr. 1773.

9. Bréf frá Kristni Jóni Friðþjófssyni, ehf., dags. 17. ágúst 2016, varðandi 
forkaupsrétt Snæfellsbæjar að Sæhamri, sknr. 2680.

10. Umsókn Sigríðar Margrétar Vigfúsdóttur um námsvist barns í leikskóla utan 
lögheimilissveitarfélags.

11. Ályktanir Félags stjórnenda leikskóla, dags. 24. ágúst 2016, varðandi launuð 
námsleyfi og nýtingu sérfræðiþekkingar leikskólastjórnenda við ákvarðanatöku 
um leikskólamál.

12. Viðmiðunartafla vegna launa bæjarfulltrúa.

13. Minnispunktar bæjarstjóra.

Snæfellsbæ, 30. ágúst 2016
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 38.890
Heilsíða í svarthv.  25.926
Hálfsíða í svarthv. 17.107
1/4 í svarthv.    11.162
1/8 í svarthv.   8.136
1/16 í svarthv.     5.007

Verðin eru með 24% vsk

Smáauglýsingar kosta 800,- 
og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.

Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Lit auglýsingar
Opna í lit  69.880
Heilsíða í lit  46.586
Hálfsíða í lit 32.337
1/4 í lit  23.679
1/8 í lit  15.334
1/16 í lit  10.327

Starf hafnarvarða er ekki bara 
að sitja inni fyrir framan tölvuna 
og skrifa niður vigtartölur. Starfið 
felur í sér margvísleg verkefni. 
Tíminn þegar ekki er verið að 
vigta er nýttur vel, þá er verið 
að ditta að hinu og þessu. Á 
myndinni er Hafrún Ævarsdóttir 
hafnarvörður á hafnarvoginni á 
Rifi að huga að ljósunum sem visa 

mönnum á stigann í stálþilunum 
í Rifshöfn. Enda er nú farið að 
skyggja og nauðsynlegt að hafa 
þessi öryggisatriði í lagi. Eins 
og sést á myndinni er Hafrún í 
öryggisbelti sem er fest í stigan 
og sýnir að öryggið er haft í 
fyrirrúmi.

þa

Fjölbreytt starf  
hafnarvarða



SHAKE IT, TWIST IT, LOVE IT.
COLORS THAT TURN YOU ON.

LITUÐ TVEGGJA FASA VARAOLÍA.

NÝTT

JUICY SHAKER

LANCÔME KYNNING
APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR FÖSTUDAG FRÁ 13 – 18.

SNYRTIMEISTARI OG LANCÔME NATIONAL MAKE-UP ARTIST gefa 
góð ráð og leiðbeina við val á ilmum, snyrti- og förðunarvörum.

AFSLÁTTUR
20% 

GLÆSILEGIR KAUPAUKAR AÐ HÆTTI LANCÔME, þegar þú kaupir 
Lancôme vörur fyrir 8.900 kr eða meira.

20% AFSLÁTTUR AF RÉNERGIE MULTILIFT LÍNUNNI OG 
ÉNERGIE DE VIE LÍNUNNI.

10% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM ÖÐRUM LANCÔME VÖRUM.

NAGLALAKK FYLGIR ÖLLUM ROUGE ABSOLUE 
VARALITUM.


