
Þann 1. mars opnaði ný deild 
við Leikskóla Snæfellsbæjar sem 
staðsett er við Engihlíð 18, 
hlaut hún nafnið Bangsakot og 
er útibú frá Krílakoti.  Af því til
efni var opið hús og var boðið 
upp á kaffi og bangsaköku, gátu 
gestir komið og skoðað að 
stöðuna. Á deildinni er pláss 
fyrir 12 börn með 3 starfs

mönnum en til að byrja með 
verða á deildinni 8 börn og 
tveir starfsmenn, þær Rakel og 
Margrét Ástrós. Opnun þessarar 
deildar er tilrauna verk efni sem 
tilkomið er vegna fjölg u  nar 
leikskólabarna og hugsað sem 
skammtímalausn sem verð ur 
endurskoðað ef þurfa þykir.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Bangsakot opnar
592. tbl - 13. árg. 7. mars 2013

Sími 422 1000    •    www.orkusalan.is

Orkusalan óskar eftir tilboðum í breytingar á 
stíflu og í stöðvarhúsi Rjúkandavirkjunar við 

Ólafsvík í Snæfellsbæ.

Um er að ræða hækkun á stíflu og 
inntaksmannvirkjum um 1,0m.

Í stöðvarhúsi er um að ræða lagfæringar 
sem nauðsynlegar eru vegna endurnýjunar 

á vélbúnaði og þrýstipípu.

Helstu magntölur eru eftirfarandi:
 Gröftur  600 m³ 
 Fylling  500 m³ 
 Múrbrot  30 m³ 
 Mót  270 m²
 Steypa  170 m³ 
 Bendistál  11000 kg

                
Tilboðum skal skila til Orkusölunnar á 

Bíldshöfða 9 í síðasta lagi við opnun tilboða 
26. mars 2013.

  
Ósk um útboðsgögn skal senda til 

orkusalan@orkusalan.is

Útboð

Orkering
Dagana 12. og 13. mars verð ég með 

námskeið í nálar orkeringu kl. 18 
í Rifsaumi á Ri�.  

Nánari uppl. í síma: 846-3968.  TOGGA



Þessi duglegu börn hafa tekið 
þátt í ungbarnasundnámskeiði 
í Sundlaug Ólafsvíkur síðustu 6 
vikurnar. Þau hafa spriklað, 
kafað og lært hinar ýmsu listir 
sem eflaust koma til með að 
nýtast þeim í framtíðinni. Það 
sem ungbarnasund stuðlar m.a. 
að er að auka hreyfiþroska og  
styrk. Sundið kennir barninu 

að takast á við ögrandi umhverfi 
sem hefur ögrandi áhrif á flest 
skynfæri þess og að skapa um 
hverfi þar sem foreldrar og 
barn geta aukið og styrkt 
tengsla  myndun. Vil ég þakka 
for   eldrum, börnum og starfs
fólki sundlaugarinnar fyrir sam
veruna.

Kveðja, 
Brynja Mjöll

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

Ungbarnasund 

ÍSKÖLD TILBO! ! 
Úlpur og kuldafatna"ur  

Á dúndurver"i fram á laugardag 
e"a á me"an birg"ir endast! 

 Cintamani barnaúlpa 

Á"ur 11.990kr Nú 6.990kr 

Kuldagalli á"ur 18.990kr Nú 12.995 

 
A!alfundur Björgunarsveitarinnar Lífsbjargar Snæfellsbæ 

ver!ur haldinn 24. mars 2013 kl. 20:00  

í Björgunarstö!inni Von á Rifi 

          Dagskrá: 
           1. Kosning fundarstjóra og fundarritara 

2. Fundarger! sí!asta a!alfundar lesin upp    

 og borin undir atkvæ!i. 

3. Sk"rsla stjórnar  

4. Fjárhagssk"rsla gjaldkera. 

5. Umfjöllun um ársreikninga og #eir bornir undir atkvæ!i. 

Kaffihlé 

6. Sk"rsla umsjónarmanna unglingadeildar. 

7. Lagabreytingar 

8. Kosning stjórnar 

   9.  Kosning tveggja manna í Svæ!isstjórn  

  10. Önnur mál. 
 

Fundurinn er æ!sta vald björgunarsveitarinnar og "ví eru allir fullgildir félagar 
hvattir til a! mæta. 
 

A!eins fullgildir félagar hafa atkvæ!isrétt á fundinum. 
 

#eir sem hafa áhuga á starfi björgunarsveita,  langar til a! fylgjast me! 
og/e!a ganga í sveitina  eru hvattir til a! mæta. 

Fundurinn er öllum opinn 

Heitt ver!ur á könnuni.!



Amila Crnac, nemandi á 
fyrsta ári við Fjölbrautaskóla 
Snæ  fellinga, hlaut önnur verð
laun í smásögukeppni ársins 
2012, en keppnin var haldin á 
vegum Félags enskukennara á 
Íslandi. Fjórtán skólar tóku þátt 
í keppninni sem var í fjórum 
flokk  um: 6. bekkur og yngri, 
7.8. bekkur, 9.10.bekkur og 
framhaldsskólastig en þema 
árs  ins var „Games“. 

Verðlaunafhending fór fram 

við hátíðlega athöfn í Banda
ríska sendiráðinu þann  1. mars 
2013. Bandaríski sendiherrann 
Luis Arreaga, Kristen Swenson, 
formaður FEKÍ og Renata 
Emilsson Pesková héldu ræður 
og sáu um verðlaunafhendingu.  
Salka bókaútgáfa gaf bóka verð
laun. Óskum við Amila inni    lega 
til hamingju með árang   urinn!

Smásagan er aðgengileg á 
Facebook síðu Fjölbrautaskóla 
Snæfellinga.

Vann smásögukeppni

Kristen Swenson, formaður FEKÍ, Amila Crnac og Luis Arruega, sendiherra 
Bandaríkjanna á Íslandi.

Þriðja og síðasta trúbadora
kvöldið á Hótel Hellissandi fór 
fram síðastliðið föstudagskvöld 
og er því undankeppninni 
lokið. Keppendur voru þeir 
Grétar Arndal Kristjónsson og 
Friðþjófur Orri Jóhannsson. 
Sungu þeir hvor um sig fimm 
lög þar af Friðþjófur eitt 
frumsamið var það mat 
dómnefndar að Friðþjófur 
bæri sigur úr býtum. Lokakvöld 

keppn innar verður svo þann 6. 
apríl en þá keppa þau Ólöf 
Gígja, Aron Hannes, Friðþjófur 
Orri og Hlöð ver Smári sem 
valinn var áfram af dómnefnd 
af þeim keppendum sem ekki 
komust áfram. Verður 
spennandi og skemmtilegt að 
fylgjast með þessu unga 
tónlistar fólki.

þa

Trúbadorar keppa



Hér kemur umfjöllun um þrjár 
helgar og við byrjum á 16. feb.  Í 
nokkrum hópum eru mjög ungir 
meðlimir og virðast þeir spjara sig 
mjög vel ef þeir fá að ráða. Sem 
dæmi, þá bjargaði ungur gutti 
Timon og Pumbu s.l. helgi en 
mamma hans gleymdi að skila, en 
guttinn vildi fá að fylla út seðilinn 
og gerði það einn og óstuddur 
með glæsibrag og náði 12 réttum 
og upp um eitt sæti.  Annar ungur 
peyi í Rauðu djöflunum stóð sig 
einnig vel þessa helgi og náði 13 
réttum og fór hópurinn upp um 3 
sæti. Og þá stóð yngri hluti Up the 
irons sig einnig vel og náði 10 
réttum og upp um eitt sæti 
(studdur vel af afa sínum, sem 
hefur ekkert vit á þessu). Nú af 
eldri hlutanum er það að frétta að 
N1 fór niður um 3 sæti (ekki nýjar 
fréttir) , enda Silla upptekin við að 
tippa á mótherja Liverpool. Það 
hefur nú komið í ljós að ástæðan 
fyrir lélegu gengi Liverpool 
undanfarið er vegna þess að Silla í 
sjoppunni  tippar alltaf á and stæð
ing þeirra með góðum árangri 
fyrir budduna, nema s.l. sunnudag 
þá gleymdi hún að tippa og því fór 
sem fór, Liverpool vann. Kaffi 59 
náði aftur efsta sætinu og er nú 
með Bryggjupollana á hælunum 
(hafnarvörðurinn er sko ekki 
paránægður með það). Sæstjarnan 
kom á óvart og datt niður um 4 
sæti með mjög lélegt skor þessa 
helgi.  Litla ljónið öskraði og 
skaust upp í 4. sætið úr því 
sjöunda. Þá eru Brettagaurarnir 
komnir í ellefta sætið og upp fyrir 
Meistarana sem duttu niður um 
tvö sæti (spurning hvernig þeir 
smíða sig út úr þessu). Eitthvað 
eru Púkarnir að vakna því þeir 
komust upp af botninum, þó ekki 
nema rétt svo. Nú aðrir hópar eru 
á svipuðu róli og helgina áður 

nema Baconið flaug upp um 3 
sæti og er nú í því 15. 

Þá er aðeins að fjalla um 
árangurinn  23. feb. .  Hóparnir 
voru í miklu stuði og skoruðu 
hátt, en þó ekki allir því Baconið 
datt niður um 4 sæti (hafa 
sennilega ekki þolað spennuna). 
Þá tók Kassetta við sér og fór upp 
um 4 sæti. Nú N1 skreið upp um 1 
sæti en annar hluti hópsins tippaði 
frá þorrablóti á suðurlandi (hvað 
hefði gerst ef hann hefði verið 
heima?).  Brettagaurarnir eru alltaf 
að koma á óvart og færðust upp 
um 1 sæti og eru núna 4 sætum 
fyrir ofan Meistarana. Hjálmdís 
hélt sjötta sætinu, en Sverrir 
tippaði á þriðjudeginum þar sem 
hann þurfti að fara til Reykjavíkur 
til að færa hinum hluta hópsins 
blóm á konudeginum. Bryggju
pollarnir duttu niður um 1 sæti 
(og eru ekki sammála frekar venju 
hvorum er um að kenna).  Þess má 
geta að einn hópur hefur án þess 
að nokkur hafi tekið eftir því, 
verið að færa sig upp töfluna og er 
nú kominn í sjöunda sætið, en 
það er Pétursson aðeins 6 stigum 
á eftir Kaffi 59. Ekki er nú frá fleiru 
að segja nema að S.G. Hópurinn 
er búinn að eigna sér 12. sætið og 
að mér skilst er að reyna að fá það 
þinglýst sem sína eign. Þá kemur 
að 2. mars en skorðið þann dag 
var nú ekki merkilegt fátt um góð 
tilþríf nema hvað Rauðu djöflarnir 
færðust upp um 4 sæti. Aðrir 
hópar færðust svo að segja ekkert 
til og sitja sem fastast í sínum 
sætum. 

Annars minni ég á getrauna
söluna hjá UMFG á laugardags
morgnum kl. 11:00 á Kaffi 59. Sjá 
má stöðutöfluna á heimasíðu 
Grundar fjarðarbæjar. 

Gummi Gísla

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar

FUNDARBOÐ - 250. FUNDUR

Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar, 
fimmtudaginn 7. mars 2013 og hefst hann 

í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:

1) Fundargerð 241. fundar bæjarráðs Snæfellsbæjar,   
dags. 20. febrúar 2013.

2) Fundargerð 36. fundar stjórnar Jaðars, dags. 15. febrúar 2013.
3) Fundargerð rekstrarnefndar Félagsheimilisins Rastar,  

dags. 14. febrúar 2013.
4) Fundargerð 128. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga,  

dags. 5. febrúar 2013, ásamt tölvubréfi forstöðumanns FSS,  
dags. 6. febrúar 2013.

5) Fundargerð svæðisskipulagsnefndar og stýrihóps svæðisgarðs
verkefnisins, dags. 31. janúar 2013, ásamt tölvubréfi frá Björgu 
Ágústs  dóttur, dags. 28. febrúar 2013.

6) Fundargerðir 73. og 74. fundar Menningarráðs Vesturlands,  
dags. 11. janúar og 12. janúar 2013.

7) Fundargerð fundar samstarfsaðila við Breiðafjörð á vegum 
Markaðsstofu Vesturlands og Breiðafjarðarfléttunnar, dags. 16. 
febrúar 2013.

8) Fundargerð 354. fundar stjórnar Hafnarsambands Íslands, dags. 15. 
febrúar 2013.

9) Fundarboð aðalfundar Menningarráðs Vesturlands, dags. 29. apríl 
2013.

10) Bréf frá umhverfisnefnd 1. – 4. bekkjar Grunnskóla Snæfellsbæjar, 
dags. 6. febrúar 2013, varðandi útikennslustofu.

11) Bréf frá Kristjáni Leifssyni og Kristjönu Leifsdóttur, dags. 20. febrúar 
2013, varðandi samþykkt bæjarstjórnar á stofnun lóðar fyrir 
Melabúð á Hellnum.

12) Bréf frá sóknarnefnd Hellnakirkju, dags. 17. febrúar 2013, varðandi 
stækkun á kirkjugarði og lóðarréttindi.

13) Bréf skólastjóra Grunnskóla Snæfellsbæjar til nokkurra foreldra 
barna í 1.4. bekk sem óskað höfðu eftir skýringum á notkun 
íþróttahússins á Hellissandi fyrir íþróttakennslu yngri barna.

14) Bréf frá Innanríkisráðuneytinu, dags. 22. febrúar 2013, varðandi 
úrskurð ráðuneytisins í stjórnsýslumáli Almennu 
umhverfisþjónustunnar ehf. og Tómrar steypu ehf. gegn Snæfellsbæ.

15) Bréf frá Velferðarvaktinni, dags. 20. febrúar 2013, varðandi 
fjölskyldustefnu sveitarfélaga.

16) Bréf frá Umferðarstofu, dags. 15. febrúar 2013, varðandi ástand 
gróðurs og umferðaröryggi.

17) Bréf frá Ungmennafélagi Íslands, dags. 7. febrúar 2013, varðandi 
umsóknir frá sambandsaðilum UMFÍ um að taka að sér undirbúning 
og framkvæmd 5. Landsmóts UMFÍ 50+ árið 2015.

18) Bréf frá Ungmennafélagi Íslands, dags. 7. febrúar 2013, varðandi 
umsóknir frá sambandsaðilum UMFÍ um að taka að sér undirbúning 
og framkvæmd 19. Unglingalandsmóts UMFÍ sem haldið verður um 
verslunarmannahelgina 2016.

19) Bréf frá Ungmennafélagi Íslands, dags. 7. febrúar 2013, varðandi 
umsóknir frá sambandsaðilum UMFÍ um að taka að sér undirbúning 
og framkvæmd 28. Landsmót UMFÍ 2019 og 29. Landsmót UMFÍ 
2021.

20) Minnispunktar bæjarstjóra.

Snæfellsbæ, 4. mars 2013
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Súpa og brauð.
Mánudaga til �mmtudaga frá kl 12:00-17:00

Borðað á staðnum eða taka með.
990,-

sunnudaginn 10. mars kl. 11.00

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju

Léttar veitingar í safnaðarheimili eftir 
guðsþjónustu

Allir velkomnir

Þeir ungu standa sig



Í tilefni 10 ára afmælis Kaffi 59 
er öllum boðið í hnallþórukaffi

sunnudaginn 10. mars frá  kl 15:00 til 17:00. 
        Kveðja,
        Anna og Hrund



Aflafréttir
Vélarbilunum sem greint var frá 

í siðasta pistli í Tryggva Eðvarðs 
SH er greinilega þess eðlis að 
báturinn verður frá veiðum í 
nokkurn tíma vegna þess að 
strákarnir á bátnum eru komnir 
yfir á Vilborgu ÍS frá Bolungarvík 
sem var leigð til Rifs á meðan að 
gert er við Tryggva Eðvarðs SH. 
Vilborg ÍS hefur landað á Rifi 
tæpum 50 tonnum í 9 róðrum. Og 
ef að aflinn á bátnum er lagður 
saman við aflann hjá Tryggva 
Eðvarðs SH þá er heildaraflin hjá 
strákunum 127 tonn sem skipar 
þeim í 6 sætið yfir landið. 

Reyndar er nokkuð merkilegt 
með að núna seinnipartin í febrúar 
þá hafa þrír bátar frá Bolungarvík 
verið að veiðum í Breiðafirðinum 
og landað á Rifi. Þetta eru Bliki ÍS 
sem hefur landað 50 tonnum í 7 
róðrum, Sirrý ÍS 10 tonn í einni 
löndun og Fríða Dagmar ÍS sem 
kom fyrst og hefur landað 93 
tonnum í 10 róðrum og þar af 
komist 5 sinnum yfir 10 tonn í 
róðri. 

Afli smábátanna var ansi góður 
og enduðu nokkrir yfir 100 
tonnunum. Kristinn II SH var með 
154 tn í 19, Brynja SH 129 tn í 18, 
Bíldsey SH 111 tn í 17 og Særif SH 
108 tn í 17.

Mjög góð netaveiði var hjá 
bátunum og Geir ÞH sem land aði 
í Grundarfirði gjörsamlega 
mokveiddi því hann landaði þar 
411 tonnum í 19 róðrum sem er 
feikilega góður afli í styðsta 
mánuði ársins. Þórsnes SH sem 
varð aflahæstur í janúar var í öðru 
sætinu með 302 tonn, en reyndar 
landaði hann hluta af afla sínum í 
Grindavík og Sandgerði. Magnús 
SH var með 237 tn í 16, Ólafur 
Bjarna son SH 196 tn í 16 og 
Bárður SH 195 tn í 22. 

Dragnótaveiðar voru nokkuð 
góðar og var Matthías SH næst 
aflahæstur allra dragnótabáta á 
landinu með 189 tn í 12 róðrum 
mest 24 tonn í róðri. Rifsari SH var 
með 153 tn í 13, Egill SH sem var 
á netum en hætti og fór á dragnót 
var með 152 tn í 17. Esjar SH 125 

tn í 15. 
Saxhamar SH sem landaði 

rúmum 200 tonnum á línunni 
hætti á þeim veiðum og fór yfir á 
netin og landaði 68 tonnum í 5 
róðrum. Tjaldur SH var með 349 
tn í 6 róðrum og athygli vekur 
mjög góður afli hjá Rifsnesi SH 
sem var með 336 tonn í 8 róðrum 
sem er því mesta sem Rifsnesið SH 
hefur landað á línunni. Örvar SH 
276 tn í 6 og Grundfirðingur SH 
220 tonn í 4.

Tveir stórir balabátar réru mjög 
stíft frá Rifi og voru það Hamar SH 
og Stormur SH. Hamar SH var 
með 188 tn í 22 en Stormur SH 
207 tn í 24 róðrum. 

Ansi góður febrúarmánuður að 
baki en hvernig var veiðin hjá 
bátunum í febrúar árið 1980, 
kíkjum á nokkra báta. 

Í Grundarfirði þá var Haffari SH 
( sem í dag heitir Ísborg ÍS) á 
netum og var með 182 tn í 9 
róðrum, Siglunes SH á netum með 
50 tn í 9

 Í Ólafsvík var Jökull SH á línu 
og með 65 tn í 15. Á netum voru 
t.d Jón Jónsson SH 96 tn í 12, 
Gunnar Bjarnason SH 130 tn í 16, 
Sveinbjörn Jakobsson SH 94 tn í 
21. Auðbjörg SH 57 tn í 19, 
Halldór Jónsson SH 99 tn í 20. 
Steinunn SH (sami bátur og í dag) 
62 tn í 13. Ólafur Bjarnason SH 
(sami bátur og í dag) 102 tn í 22 
og Garðar II SH 125 tn í 14.

Á Rifi voru nokkrir á netum, t.d 
Bervík SH með 69 tn í 12. Brim  nes 
SH 257 183 tn í 18 róðrum. 
Saxhamar SH (gamli sem í dag 
heitir Arnarfell HF og er notaður 
við fiskeldi í Arnarfirðinum) 113 tn 
í 16. Rifs nes SH (sami bátur og í 
dag) 160 tn í 11.

Eins og sést á þessu yfirliti þá er 
enginn bátur sem stundaði 
dragnótaveiðar þarna og 
netaaflinn er mun minni heldur 
en árið 2013. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Ný ferðaskrifstofa, Þema
ferðir, hefur verið stofnuð og 
starfar í Bjarnarfirði á Strönd
um og í Grundarfirði. Þema
ferðir voru stofnaðar 2008 og 
hafa starfað frá ársbyrjun 2009 
sem ferðaskipuleggjandi en nú 
hefur skrefið verið stigið til 
fulls svo hægt sé að bjóða upp 
á fjölbreyttara úrval af ferðum 
og fleiri áfangastaði. 

Eigendur ferðaskrifstofunnar 
eru Arnlín Óladóttir og Magnús 
Rafnsson á Bakka í Bjarnarfirði 
og Óli Jón Ólason og Steinunn 
Hansdóttir í Grundarfirði. Öll 
hafa þau áratuga reynslu í 
ferðamálum. Þemaferðir starfa 
á þessum tveimur stöðum, en 
mest eru þó samskipti við 
viðskiptavini í gegnum netið. 
Vefsíðan er: www.Þemaferðir.is

Ferðir um Strandir og Snæ
fellsnes eru okkar sérstaða. Við 
erum heimamenn, þekkjum 
umhverfið mæta vel og höfum 
góð sambönd við ferðaþjóna 
og leiðsögumenn. 

Þá er stefnt að því að auka 
framboð á Skotlandsferðum 
okkar. Grundvöllurinn fyrir 
þessum ferðum er þekking og 
skilningur á náttúru, menningu 
og íbúum. Ferðast er utan 
fjölsóttra ferðamannastaða og 

dvalið hjá völdum ferða
þjónum. Þemaferðir vinna  
einnig að skipulagningu ferða 
eftir óskum viðskiptavina.

Viðskiptavinir Þemaferða 
hafa hingað til verið ýmsir 
hópar og félög. Við höfum 
mikla ánægju af að vinna að 
því að skipuleggja ferðir fyrir 
mismunandi hópa og gerum 
okkar ítrasta til að verða við 
öllum óskum um upplifun og 
fyrirkomulag til að gera 
ferðirnar sem ánægjulegastar. 
Þeirri starfsemi verður haldið 
áfram þótt fyrirtækið stækki og 
fái meiri og öflugri tilgang.

Þá hafa Þemaferðir séð um 
leiðsögn í dagsferðum um 
hverfis Snæfellsjökul í sam
vinnu við fyrirtækið Sterna. 
Þessar ferðir eru undir leið
sögn heimamanna og hafa 
notið sífellt meiri vinsælda.

Kjörorð Þemaferða er að 
veita trausta og persónulega 
þjónustu svo að ferðirnar verði 
ánægjulegar og afslappaðar. 
Við veljum gististaði og annan 
viðurgjörning af kostgæfni og 
leggjum áherslu á notalega 
samveru í ferðunum.

Fréttatilkynning

Ferðaskrifstofan 
Þemaferðir 

Til sölu
Traðarland 1 í Snæfellsbæ, selst með sumarhúsi og hlunnindum.

Uppl. í síma 662 0735

Íbúð til leigu
Tveggja herbergja íbúð til leigu í Ólafsvík, er laus 1. mars

Upplýsingar í síma 8684061 eftir kl 15:00

Til leigu
5 herbergja einbýlishús með bílskúr.

Uppl. í síma 662 0735

Smáauglýsingar



Úthlutun menningarstyrkja 
Menningarráðs Vesturlands fyrir 
árið 2013 fór fram í Stykkis hólmi 
föstudaginn 1. mars. 

Umsóknir um menningar styrki 
voru alls 121 að upphæð rúmlega  
80.900 mkr.  Úthlutað var tæpum 
25 miljónum króna til alls 72 
verkefna, af þeim voru 25 verkefni 
sem hlutu yfir 400.000 kr og voru 
þeir styrkir afhentir í Stykkishólmi. 
Meðal hæstu styrkja má nefna að 
kvikmyndahátíðin Northern Wave í 
Grundarfirði hlaut styrk að 
upphæð 900 þúsund og 
Frystiklefinn í Rifi fékk 800 
þúsund, nokkur fjöldi smærri 
styrkja kom í hlut aðila á 
Snæfellsnesi og verður til þess að 
auðga menningarlíf á svæð inu. 
Hægt er að nálgast lista yfir 
styrkþega á heimasíðu Menn ingar   

ráðs Vesturlands: 
www.menn ingar viti.is.
Menningarráð Vesturlands út 

hlutaði einnig stofn og rekstrar
styrkjum, umsóknir voru alls 16, 
sótt var um 33,8 milljónir. Úthlutað 
var 13 styrk jum samtals að upphæð 

9,2 milljónir og fór hæsti 
styrkurinn að upp hæð 2 milljónir 
til Snorra  stofu í Reykholti, af 
styrkþegum af Snæfellsnesi má 
nefna Eldfjalla safnið, Norska húsið 
og Eyr byggju sem fengu 800 
þúsund og Frystiklefinn, Leir/7 og 

Sjóminjasafnið Hellis sandi sem 
fengu 600 þúsund.

Myndina af styrkþegum tók 
Eyþór Benediktsson í Stykkis
hólmskirkju þar sem af  hend ingin 
fór fram.  

jó

ATKVÆÐAGREIÐSLA UTAN KJÖRFUNDAR

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna kosninga til Alþingis þann 27. apríl 2013 er hafin. 
Hún fer fram á skrifstofu sýslumanns, Borgarbraut 2 í Stykkishólmi, alla virka daga til kjördags, kl. 10.00 til 15.00. 

Eftir 8. apríl 2013 verður einnig hægt að greiða atkvæði á eftirtöldum stöðum: 

· skrifstofu sýslumanns, Hrannarstíg 2 í Grundarfjarðarbæ, 
  á miðvikudögum og fimmtudögum kl. 17.00 til 19.00.

· skrifstofu sýslumanns, Bankastræti 1a í Snæfellsbæ, 
  á þriðjudögum kl. 10.00 til 14.00 og fimmtudögum kl. 9.00 til 12.00

· skrifstofu hreppsstjóra, Þverá í Eyja- og Miklaholtshreppi, 
  á fimmtudögum kl. 12.00 til 13.00

Hægt er að kjósa á öðrum tíma samkvæmt nánara samkomulagi við viðkomandi kjörstjóra.

Kjósendum er bent á að hafa persónuskilríki meðferðis á kjörstað.

      Stykkishólmi, 5. mars 2013.
      Sýslumaður Snæfellinga.

Menningarstyrkjum úthlutað

atvinna
Vantar starfskraft til að bera út dagblöð 

í Grundar�rði
Laun lágmark 40.000 kr. á mánuði

Upplýsingar í síma 8949758 og 6902098



Double Serum®

Vinnur gegn öldrunareinkennum

Vegna gífurlega mikillar þekkingar 
Clarins á  fjölbreyttum áhrifamætti 
ýmissa jurta hafa nú 20 áhrifamestu 
efnin úr jurtaríkinu verið sameinuð 
í Double Serum*, tvíþætt nýjung, 
sem hefur reynst hreint mögnuð í 
baráttunni við ummerki öldrunar, 
bæði endurvekur hún mikilvæga 
þætti í starfsemi húðarinnar og 
dregur verulega úr hvimleiðum 
ummerkjum öldrunar.
Strax við fyrstu notkun öðlast húðin 
meiri útgeislun. Eftir fjórar vikur 
er hún orðin sjáanlega stinnari, 
hrukkur hafa grynnkað og svitaholur 
minnkað.
Sem sagt tvöfalt meiri árangur 
í baráttunni gegn ummerkjum 
öldrunar.

90% aðspurðra kvenna segja 
þetta serum mun virkara en 
nokkuð sem þær hafa notað áður.  
Staðreyndirnar tala sínu máli**.

Clarins er í 1. sæti þegar kemur 
að lúxushúðsnyrtivörum á 
Evrópumarkaði***.

 * Niðurstöður árangursprófs: 197 konur. 
 ** Niðurstöður árangursprófs: 126 konur í 4 vikur.
 *** Heimildir: European Forecasts.

NÝTT 

Ein vara,
tvöfalt meiri virkni.

Clarins dagar í Apóteki Ólafsvíkur föstudaginn 8. mars
20% afsláttur á kynningardeginum

Sérfræðingar Clarins verða á staðnum til að 
veita faglega ráðgjöf um húðumhirðu og förðun. 

Fallegur kaupauki* fylgir þegar keypt er fyrir 6.500kr. eða meira.
Sími: 436 1261
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