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Kirkjan loksins máluð

Framkvæmdir standa þessa
dagana yfir í Ólafsvíkurkirkju,
verið er að mála hana að innan
með öllu sem því fylgir. Það
er Kristján Sævarsson hjá KS
málun sem sér um verkið ásamt
þeim Hallgrími Jökli Jónassyni,
Jóni Veigari Ólafssyni og Sævari
Þórjónssyni. Er þetta í þriðja
skiptið sem Sævar málar kirkjuna
en hún var síðast máluð fyrir 22
árum og þá af Sævari. Þá var allt
rúllað en núna er allt sprautað.
Svona verkefni er ekki hrist fram
úr erminni enda veggir háir og
ekki auðvelt að komast að þeim
alls staðar. Þurfti því að fá lyftu til
þess að auðvelda þeim verkið en
síðast þegar kirkjan var máluð var
notaður tvöfaldur stillans. Lyftan
sem notuð er í verkið er 2 tonn að
þyngd og 17 metra há, þurfti að
fá þá hjá Þorgeiri ehf. til að hífa
lyftuna upp til að koma henni
inn í kirkjuna. Sævar áætlar að

verkið takið tvær vikur og að í
það fari 300 lítrar af efnum og 500
fermetrar af plasti sem notað er
til að breiða yfir þau svæði sem
verja þarf. Segja má að löngu sé
komin tími á að mála kirkjuna þar
sem hún ætti að vera máluð á 15
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Ljósmyndari leit á dögunum
við í fjárhúsunum hjá Andrési
og Jensínu á Hellissandi en nú
er á mörgum stöðum hafinn
sauðburður. Í húsunum eru
þau með tíu kindur, fimm sem
þau eiga sjálf og fimm sem
Jón Andresson á, einnig eru í
húsunum þrír hestar sem Atli Már
sonur þeirra á. Sauðburðurinn,
þótt ekki sé hann strangur, hófst

hjá þeim síðasta vetrardag þegar
ein ærin bar tvílembingum,
þeim Hörpu sem fékk nafn sitt
eftir mánuðinum sem hófst
daginn eftir að hún fæddist og
Frosti sem fékk sitt nafn eftir
síðasta vetrardegi. Á myndinni
er Jensína með lömbin tvö en
sauðburður hefur löngum verið
talin vorboði þó vorveðrið láti
bíða eftir sér.
þa
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ára fresti að sögn Sævars. Farið
inn á söfnunarreikninginn:
var í söfnun og stendur hún enn
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yfir, þeir sem
vilja leggja þessu
mikilvæga málefni lið geta lagt

Nú verður
grillað í sumar

Ástsæll faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi

ELINBERGUR SVEINSSON
vélstjóri Ólafsvík,
lést í sjúkrahúsi HVE, Akranesi fimmtudaginn 23. apríl sl.
Vegna framkvæmda í Ólafsvíkurkirkju fer útför hans fram í
Félagsheimilinu Klifi, Ólafsvík laugardaginn 2. maí kl. 14.00.
Blóm og kransar eru afþökkuð en þeim sem vilja minnast Elinbergs
er bent á Söfnunarsjóð viðhaldsverkefna í Ólafsvíkurkirkju,
nr. 0194 – 05 – 401286, kt. 500269 – 4999.
F.h. aðstandenda,

Sigurður Elinbergsson
Sveinn Þór Elinbergsson
Inga Jóhanna Kristinsdóttir
Stefán Rafn Elinbergsson Elísabet Sigfúsdóttir

Foreldrafélag leikskólans Kríla
kots færði leikskólanum forláta
gasgrill fyrir skömmu.
Gasgrillið er kærkomin gjöf og
munu starfsmenn Krílakots nota
góðviðrisdaga í sumar til að grilla
fyrir börnin á nýja grillinu, starfs
fólk og leikskólabörn færa for

eldrafélaginu sínar bestu þakkir
fyrir gjöfina.
Á myndinni eru fulltrúar for
eldraf élagsins við afh endi ngu
gjafar
i nnar, f.v. Margrét Sif
Sævarsdóttir, Erla Gunnlaugs
dóttir og Þórunn Káradóttir.
jó

Í dag fimmtudaginn 30. apríl

verður foreldrafélag Krílakots
með kökubasar í Kassanum
kl. 16 - 18

Fyrstur kemur - fyrstur fær

Aflafréttir
Veturinn er búinn að vera
ansi erfiður. Núna er reyndar
sumarið komið í það minnsta á
dagatalinu, en það má segja að
veturinn sé svo sannarlega ekki
búinn að segja skilið við okkur.
Leiðindaveður og skítakuldi.
Dragnótamenn eru komnir af
stað á nesinu og hefur Steinunn
SH landað 47 tonnum í 3 róðrum
og mest 28 tonn í einni löndun.
Guðmundur Jensson SH 32
tonn í 3, Egill SH 27 tonn í 3,
Gunnar Bjarnason SH 17 tonn í
2, Sveinbjörn Jakobsson SH 14
tn í 2, Matthías SH 8,1 tonn í
einni löndun.
Netabátarnir hafa fiskað
nokkuð vel. Þórsnes SH er komið
í 305 tonn í 14 róðrum, Magnús
SH 265 tonn í 10, Bárður SH 46
tonn í 9 og Ólafur Bjarnason SH
31 tonn í 3.
Smábátarnir hafa fiskað ágæt

lega þá daga sem þeir hafa róið,
Glaður SH er með 29 tonn í 7
og mest 6,8 tonn í einni löndun,
Kári SH 9,4 tonn í 2. Guðbjartur
SH 54 tonn í aðeins 5 róðrum
öllu landað í Grindavík. Tryggvi
Eðvarðs SH 40 tonn í 5. Brynja
SH 30 tonn í 5, Sæhamar SH 23
tonn í 4 og Álfur SH 22 tonn í 6.
Tjaldur SH hefur landað 136
tonn í 3, Rifsnes SH 121 tonn í
4, Kristinn SH 82 tonn í 7, Örvar
SH 80 tonn í 4.
Sigurborg SH hefur landað
83 tonnum í 3 róðrum og þar
af 45 tonn af rækju. Farsæll SH
36 tonn í 2 róðrum og þar af
20 tonn af rækju. Hringur SH
sem er á trolli hefur landað 200
tonnum í 3 löndunum og Helgi
SH 102 tonn í 2.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Talar þú tungumál
Vantar þig aukavinnu.
Okkur vantar enskumælandi (fleiri tungumál koma til greina)
leiðsögufólk til að leiðsegja í dagsferðum hér um Snæfellsnesið.
Þurfa ekki að vera með leiðsögumannspróf. (en ekki verra).
Fá öruggar og góðar leiðbeiningar um þau svæði sem farið um.

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

Ef þú hefur áhuga hafðu samband og fáðu frekari upplýsingar
hjá Óla Jóni í síma 438 1375 eða 864 2419

Ferðaskrifstofan

Þemaferðir ehf.
Grundarﬁrði

TÓNLEIKAR

Hið frábæra dúo Andrea Gylfadóttir og
Eðvarð Lárusson ætla að heiðra okkur
með nærveru sinni þann 1. maí kl 21:00
Allir hjartanlega velkomnir.
Miðaverð 2.500kr
(ath eldhúsið lokar 20:30
vegna tónleikanna)

Sími: 438-6446
Knattspyrnudeild umf. Víkings auglýsir

verður haldið á veitingastaðnum Hrauninu föstudaginn 1. maí 2015
Húsið opnar kl 19:30

Dagskrá
Veislustjóri: Kári Viðarsson leikari.
Ræðumaður Kvöldsins: Magnús Þór Jónsson.
Dregið í leikmannahappdrætti Víkings.
Formaður knattspyrnudeildar heldur tölu.
Uppboð

Borðhald hefst kl 20:00

Humarsúpa að hætti Víkinga
Nautasteik og meðlæti
Miðaverð kr 5.500

Miðapantanir hjá Hilmari 894-1922, Jón Hauk 777-4364 og Gunnsteini 861-8582

Firmakeppni í knattspyrnu
Firmakeppni Víkings verður sama dag (föstudaginn 1. maí) í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar.
Keppt verður í karla- og kvennaflokki. Þátttökugjaldið er 15.000 kr.
Skráning hjá Jónasi í s: 898 2495 og Kristmundi í s: 891 9217

Vinnudagur á Ólafsvíkurvelli
Vinnudagur verður á Ólafsvíkurvelli laugardaginn 2. maí frá kl. 10:00.
Sett verða upp skilti og dittað að vellinum okkar fagra fyrir komandi tímabil.
Mæting er í Íþróttahús Snæfellsbæjar og allir vopnaðir hleðsluborvélum.

Ást í meinum í
Klifi

VANTAR ÞIG AUKAVINNU?
Ertu með rútu próf?
Eða hefurðu reynslu sem guide?
Við leitum að góðum guide-um og bílstjórum
Ef þú hefur áhuga, sendu okkur línu á rutuferdir@simnet.is

Snæfellingum var boðið á
frumsýningu á myndinni Ást í
meinum, á sumardaginn fyrsta
þann 23. apríl í félagsheimilinu
Klifi í Ólafsvík. Um er að ræða
ástarsögu Björns Breiðvíkinga
kappa og Þuríðar á Fróðá.
Fyrirtækið Sögubókin fram
leiddi myndina en markmið
þeirra er að gera kvikmyndir
og námskeið sem sækja efni úr
Íslendingasögunum. Í fyrra var
frumsýnd í Borgarnesi kvikmynd
um Landnám Skalla-Gríms, upp
vaxtarár Egils og skáldskap. Lögð
er áhersla á góða samvinnu
við heimamenn. Báðar þessar
myndir innihalda teikningar og
kort til að staðsetja viðburði á
söguslóðum Eyrbyggju og Eglu.
Góð mæting var á sýninguna

eins og aðra viðburði dagsins á
Snæfellsnesi. Gestir höfðu orð
á því að eðli mannsins hefði
ekki breyst svo mikið á rúmlega
1000 árum, að minnsta kosti
talar þessi ástarsaga beint til
nútímamanna. Það er magnað
að geta gengið um söguslóðir
en Kambsskarð, sem er einn
megin vattvangur þessarar sögu
er vinsæl gönguleið.
Söfn og sýningar opnuðu
dyr sínar upp á gátt fyrir Snæ
fellingum og gestum þeirra á
sumardaginn fyrsta. Það var
svæðisg arðurinn Snæfellsnes
í samstarfi við Markaðs-og
kynningarfulltrúa sem stóð fyrir
safnadeginum sem verður árviss
héðan í frá.

Á undanförnum sumrum hefur
efnilegt og duglegt
handverksfólk í Snæfellsbæ
selt handverk í Pakkhúsinu.

þa

KAFFI SIF 
OPNAR AÐ NÝJU !
Fimmtudaginn 7. maí kl. 13

Kaffi Sif b ýður ykkur ve lkom in í
v öfflu k a ffi 7 . m a i m illi 1 6-1 8 .
Prjónakaffi í mai alla sunnudaga kl.15.
O p n u n a rtím i í m a i:
mánudag - fimmtudaga 11-18.
Föstud - Laugard. 11-01, sunnudaga 11-20.
Sum a rop nun e r :
Sunnud-fimmtud 11-22.
Föstud-Laugard.11-01.
K affi Sif, K lettsbúð 3, 360 H ellissandur
Sím i: 577 3430, 8203430
kaffisif@ gm ail.com w w w .kaffisif.is

Á góðri stund
24. - 26. júlí

Þeir sem hafa áhuga að nýta
sér aðstöðuna til að selja sitt
handverk í Pakkhúsinu í sumar
mætið til fundar með okkur.
Við hvetjum nýtt
handverksfólk til að mæta og
kynna sér fyrirkomulagið.
Fundurinn verður haldinn
4. maí kl. 18:00
í Átthagastofu Snæfellsbæjar
Þeir sem vilja vera með en
komast ekki á fundinn geta
fengið frekari upplýsingar hjá
Átthagastofu.
Átthagastofa Snæfellsbæjar s: 433 6929 pakkhus@snb.is

Stjórn Hátíðarfélags
Grundar
Á GÓÐRI STUND
fjarðar hefur ráðiðGrundarfirði
Kristínu Lilju
Friðriksdóttur sem framkvæmda
stjóra hátíðarinnar Á góðri stund

2015. Hátíðin fer fram helgina
24. – 26. júlí og verður hún með
svipuðu sniði og undanfarin ár.
Þeir sem hafa áhuga á að koma
að hátíðinni á einhvern hátt eru
hvattir til þess að hafa samband við
nýráðinn framkvæmdastjóra sem
fyrst á netfangið agodristund@
bref.is eða í síma 865-0710.
Stjórn Hátíðarfélags
Grundarfjarðar

Staða skólastjóra
Grunnskóla Snæfellsbæjar
er laus til umsóknar.
Grunnskóli Snæfellsbæjar er heildstæður 270 nemenda grunnskóli
með þrjár starfsstöðvar, í Ólafsvík, á Hellissandi og á Lýsuhóli.
Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki. Mikil
áhersla er lögð á einstaklingsmiðun náms og fjölbreytta
kennsluhætti, með það að markmiði að gera hvern einstakling
tilbúinn til þátttöku í frekara námi og lýðræðissamfélagi. Skólinn
leggur mikla áherslu á kennslu í átthagafræði, allar starfsstöðvar
flagga Grænfána, eru þátttakendur í Olweusarverkefninu gegn
einelti og starfsfólk hefur á undanförnum misserum lagt mikla
vinnu í innleiðingu nýrrar Aðalnámskrár með það að markmiði að
byggja skólastarfið á þeirri vinnu frá hausti 2015.
Hlutverk skólastjóra er að vera í forystu við að skapa umgjörð sem
eflir áhuga nemenda og árangur. Hann leiðir stjórnendateymi
skólans og skapar hvetjandi starfsumhverfi fyrir nemendur,
kennara og aðra starfsmenn með það að markmiði að gera skólann
sífellt betri. Hann er opinn fyrir samstarfi við bæði leik- og tónlistarskóla auk samstarfs við aðra grunnskóla á svæðinu. Umsækjandi
þarf að hafa leiðtogahæfileika, víðtæka þekkingu á skólastarfi og
metnaðarfulla skólasýn.
Skólastjóri er talsmaður skólans í samskiptum við opinbera
stjórnsýslu á sviði menntamála, gagnvart fræðsluyfirvöldum og í
öllum samskiptum skólans út á við.
Leitað er að hæfileikaríkum einstaklingi sem getur leitt kraftmikið
og gott skólastarf, verið reiðubúinn til að leita lausna og á gott með
samskipti við nemendur, kennara og foreldra.

Menntunar- og hæfniskröfur.

Kennarapróf er skilyrði.
Kennslu- og/eða stjórnunarreynsla í grunnskóla.
Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/eða
uppeldis- eða kennslufræði æskileg.
Reynsla af fjármálastjórnun.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Skipulagshæfileikar.

Umsókn um starfið þarf að fylgja greinargóð starfsferilskrá sem inniheldur vísun í
umsagnaraðila. Auk þess skal umsókn fylgja greinargerð um ástæður fyrir
umsókn og sýn umsækjanda á skólastarf í Snæfellsbæ til framtíðar auk lýsingar á
þeim verkefnum sem umsækjandi hefur leyst og varpað geta ljósi á færni hans til
að sinna skólastjórastarfinu.
Umsóknarfrestur er til og með þriðjudagsins 5. maí 2015, og skal umsóknum
skilað til bæjarstjóra, Kristins Jónassonar, Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360
Hellissandur.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristinn Jónasson, bæjarstjóri í síma 894-7575
og í tölvupóstfanginu kristinn@snb.is, Magnús Þór Jónsson, skólastjóri
Grunnskóla Snæfellsbæjar í síma 894-9903 og í tölvupóstfanginu maggi@gsnb.is
og Örvar Marteinsson, formaður fræðslunefndar í síma 863-5026 og í tölvupóstfanginu orvarmarteins@simnet.is .
Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar sveitarfélaga.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2015. Í samræmi við jafnréttisstefnu
Snæfellsbæjar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um stöðuna.

Bingó á Jaðri

Heimilisfólk á Dvalarheimilinu
Jaðri fékk góða gesti í heimsókn
á Sumardaginn fyrsta. Konur úr
Lionsklúbbnum Rán í Ólafsvík
héldu bingó fyrir heimilisfólk
eins og þær hafa gert undanfarin
ár til að fagna komu sumarsins.
Mikið fjör var á bingóinu og vel
fylgst með því hver fékk hvaða
vinning. Að bingóinu loknu
buðu Ránarkonur til kaffiveislu

Konur í Snæfellsbæ
athugið !

sem allir nutu. Þetta er eitt af
nokkrum bingóum sem spiluð
eru á dvalarheimilinu. Lions
klúbburinn Þernan á Hellissandi
stendur einnig fyrir bingói fyrsta
vetrardag, ánægjulegt er hversu
vel hin ýmsu félög hugsa til
Dvalarheimilisins og þeirra sem
þar búa og starfa.
þa

Nú fer að styttast í orlofsferðina
okkar hér í Snæfellsbæ.Lagt er
af stað laugardaginn 9. maí kl.
10:00 konur teknar upp í rútuna
á Hellissandi við Röst, keyrt
í gegnum Rif til Ólafsvíkur,
stoppað við kirkjuna þar, og
haldið eins og leið liggur yfir
Fróðarheiði, konur í Breiðuvík
koma að heiðarkasti, konur í
Staðarsveit á sína afleggjara.
Gist er á gistiheimilinu Vogi á
Fellsströnd, margt skemmtilegt
skoðað í báðum leiðum, full
dagskrá.
Enn eru nokkur sæti laus
og áhugasamir geta lagt inn á
orlofsreikning, 190 26 100005

kt 1011574589 kr 5000 stað
festingagjald (óafturkræft) fullt
nafn þeirra konu sem greiðir,
þarf að koma fram.
Heitur pottur er við gisti
heimilið, svo muna eftir sund
fötum.
Bestu kveðjur og hlökkum
til að eiga skemmtilega stund
saman.
Allar nánari upplýsingar
varðandi ferðina.
Guðrún Gísladóttir
gunna@simnet.is gsm,8976703
Nanna Þórðardóttir
bubbi@simnet.is -,8657491
Þóru Kristínu Magnúsdóttir
thoram@vortex.is -8922986

BINGÓ
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Bingó verður haldið sunnudaginn 03.05.2015
kl. 20.00
í félagsheimilinu Röst Hellissandi fyrir
16 ára og eldri.

Blóðbankabíllinn á Snæfellsnesi.

Hlökkum til að sjá ykkur.

LKL Þernan Hellissandi

05. maí Grundarfjörður við
Samkaup - Úrval kl. 12:00-17:00
Fjöldi góðra
vinninga.
Kaffisala verður
á staðnum

ATH!

06. maí Stykkishólmur við
Íþróttamiðstöðina kl. 8:30-12:00
06. maí Ólafsvík við Söluskálann Ók
kl. 14:30-18:00
Allir velkomnir.

Posavél er ekki á staðnum.

Leikskólar Snæfellsbæjar óska
eftir starfsfólki á leikskólann
Kríuból fram að sumarfríi 14. júlí.
Við leitum að starfsmanni sem hefur áhuga á að vinna með
börnum, er skapandi og ábyrgðarfullur í starfi. Viðkomandi
starfsmaður þarf að vera námsfús og sveigjanlegur með
fullt af þolinmæði. Hann þarf að geta stýrt
samverustundum sem og hópastarfi, lesið og sungið.
Því þarf íslensku kunnáttan að vera viðunandi.
Þetta er 100% starf
Starfið er frá byrjun maí til 14. júlí.
Vinnutími frá 8.00-16.00.

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 segir í 3. mgr. 6. gr: „Óheimilt er að ráða til
starfa við leikskóla einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum
XXII. kafla almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð
eða heimild leikskólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá.“

Nánari upplýsingar um starfið veita Inga Stefánsdóttir og
Steinunn Dröfn Ingibjörnsdóttir í síma
433 6926 milli kl. 9:00 og 14:00 eða netfangið:
leikskolar@snb.is

VORTÓNLEIKAR

Tónlistarskóla Snæfellsbæjar 2015
verða
4. maí kl. 17:00 í Klifi
5. maí kl. 17:00 í Klifi
20. maí kl. 13:00 í Lýsuhólsskóla
Foreldra-og styrktarfélag Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
sér um sölu á kaffiveitingum eftir tónleikana.

Tónlistarskólakennarar og skólastjóri
þakka samstarfið í vetur og óska íbúum
gleðilegs sumars.

Hagnaður af rekstri
Grundarfjarðarbæjar
Ársreikningar Grundarfjarðar
bæjar A- og B- hluta sjóða fyrir
árið 2014 voru lagðir fram til fyrri
umræðu á fundi bæjarstjórnar 14.
apríl 2014. Alls samanstanda
reikningarnir af 10 sjóðum, sem
skiptast í 3 A-hluta sjóði og 7
B-hluta sjóði.
Heildartekjur samstæðunnar
allrar voru 869,7 m. kr., en
heildarútgjöld hennar þegar
tekið hefur verið tillit til afskrifta
að fjárhæð 48,9 m. kr. voru 763,9
m. kr.
Rekstrarniðurstaða fyrir fjár
magnsliði var því jákvæð í sam
stæðunni um 105,8 m. kr. Að
teknu tilliti til niðurstöðu fjár
magnsliða að fjárhæð 63,9 m. kr.,
í gjöld umfram tekjur, kemur í
ljós að samstæðan öll var rekin
með 41,9 m. kr. hagnaði árið
2014.
Niðurstaða þessi er talsvert
betri en gert hafði verið ráð fyrir í
fjárhagsáætlun ársins, sem skýrist
fyrst og fremst á hækkun tekna og
því að verðbreytingar ársins voru

minni en ráð hafði verið fyrir gert.
Heildarskuldir sveitarfélagsins
og skuldbindingar lækka um
33,9 m. kr. Hlutfall reglulegra
tekna af heildarskuldum og
skuldbindingum hefur lækkað úr
173,1 % í 161,1 %. Samkvæmt
ákvæðum sveitarstjórnarlaga á
þetta hlutfall ekki að vera hærra
en 150 %. Ráðgert er að því marki
verði náð árið 2018.
Í sjóðstreymi samstæðunnar
kemur fram, þegar leiðrétt hefur
verið fyrir afskriftum, verðbótumog gengismun, að veltufé frá
rekstri er 105,7 m.kr. Handbært
fé frá rekstri er 80,8 m.kr., þegar
tekið hefur verið tillit til breytinga
á rekstrartengdum eignum.
Fjárfestingar voru 50,9
m.kr. nettó. Afborganir lána og
breyting á íbúðarétti voru 108,5
m. kr., en á móti voru tekin ný lán
að fjárhæð 60 m. kr. og gengið á
handbært fé sem var 63,5 m. kr.
í upphafi ársins en er 44,8 m. kr.
í árslok.
fréttatilk.

Grundarfjörður
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Aðalfundur

Ungmennafélags Grundarfjarðar
Aðalfundur Ungmennfélags Grundarfjarðar verður
haldinn þriðjudaginn 12. maí 2015 í
Sögumiðstöðinni kl. 20.30.
Dagskrá:
1. Fundur settur
2. Fundarstjóri settur
3. Skýrsla stjórnar
4. Reikningar lagðir fram
5. Kosning stjórnar
6. Önnur mál
Stjórn Ungmennafélags Grundarfjarðar

Auglýsing um breytingu á
aðalskipulagi Grundarfjarðar
2003-2015.
Aðveitustöð – Aðalskipulagsbreyting
Bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar hefur samþykkt á fundi 20.
mars 2015 að auglýsa breytingu á aðalskipulagi Grundarfjarðar
2003-2015 samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr.
123/2010.
Meginmarkmið aðalskipulagsbreytingarinnar er að bæta
afhendingaröryggi raforku á svæðinu með færslu tengivirkis í
aðveitustöð og lagningu jarðstrengja, auk þess að færa
aðveitustöðina fjær íbúðarbyggð. Markmiðið er einnig að
breytingin valdi sem minnstri röskun á umhverfinu til lengri og
skemmri tíma.
Aðalskipulagsbreytingin verður aðgengileg á vef Grundarfjarðar, www.grundarfjordur.is og á skrifstofu skipulags- og
byggingarfulltrúa, Borgarbraut 16 á skrifstofutíma frá 10-14 frá
29. apríl 2015 til 11. júní 2015 og eru þeir sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta eru hvattir til að kynna sér aðalskipulagsbreytinguna og koma ábendingum eða athugasemdum á
framfæri, skriflega til skipulags- og byggingarfulltrúa Grundarfjarðar, Borgarbraut 16, 350 Grundarfjörður eða á netfangið
bygg@grundarfjordur.is í síðasta lagi 11. júní 2015.

Skipulags- og byggingarfulltrúinn í Grundarfirði.

Auglýsing um nýtt deiliskipulag
vestan Kvernár - Aðveitustöð.
Bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar hefur samþykkt á fundi
20.mars 2015 að auglýsa nýja deiliskipulagstillögu samkvæmt
41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Deiliskipulagstillaga er
auglýst samhliða breytingu á aðalskipulagi 2003-2015.
Skipulagssvæðið er áætlað fyrir eina iðnaðarlóð og aðkomu að
henni. Á lóðinni sem er 4.900m² að stærð, er heimilt að reisa allt
að 620m² byggingu. Hámarkshæð húss er 8.25m frá gólfi
jarðhæðar. Skipulagssvæðið sem er rúmir 7.6ha er suðaustan
þéttbýlisins og liggur á milli ánna Gilóss og Kvernár. Sjá nánar í
deiliskipulagstillögu og greinagerð.
Deiliskipulagstillagan og greinagerðin verður aðgengileg á vef
Grundarfjarðar, www.grundarfjordur.is og á skrifstofu
skipulags- og byggingarfulltrúa, Borgarbraut 16 á skrifstofutíma
frá 10-14 frá 29. apríl 2015 til 11. júní 2015 og eru þeir sem telja
sig eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að kynna sér
deiliskipulagstillöguna og koma ábendingum eða athugasemdum á framfæri, skriflega til skipulags- og byggingarfulltrúa
Grundarfjarðar, Borgarbraut 16, 350 Grundarfjörður, í síðasta
lagi 11. Júní 2015.

Skipulags- og byggingarfulltrúinn í Grundarfirði.

HVERJIR FARA Í VERKFALL?
Fyrirhugað verkfall tekur til launafólks á almennum vinnumarkaði utan
höfuðborgarsvæðisins. Starfsgreinasambandið fer með umboð fyrir
16 aðildarfélög:
AFL Starfsgreinafélag,
Aldan stéttarfélag,
Báran stéttarfélag,
Drífandi stéttarfélag,
Eining-Iðja,
Framsýn stéttarfélag,
Stéttarfélagið Samstaða,
Stéttarfélag Vesturlands,
Verkalýðsfélag Akraness,
Verkalýðsfélag Grindavíkur,
Verkalýðs- og sjómannafélag Bolungarvíkur,
Verkalýðs- og sjómannafélag Sandgerðis,
Verkalýðsfélag Snæfellinga,
Verkalýðsfélag Suðurlands,
Verkalýðsfélag Vestfirðinga,
Verkalýðsfélag Þórshafnar
Allir félagar sem starfa á félagssvæðum þessara félaga, taka laun samkvæmt
kjarasamningum SGS og SA og falla ekki undir sérkjarasamninga, greiða
atkvæði um verkfall og eru bundnir af niðurstöðu verkfalls.
Ef þú ert í vafa hvort þú átt að taka þátt í verkfallsaðgerðum hafðu þá endilega
samband við stéttarfélagið þitt eða Starfsgreinasambandið.
Dæmi um þá sem eru að fara í verkfall :
Starfsfólk: fiskvinnslu, fiskmörkuðum,
slæging, fiskþurrkun, veitingahúsum,
hótelum, þrifum, bílstjórar og í öllum
þeim starfsgreinum sem falla undir
þennan samning.

