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Sýning á starfi prjónahóps
Fyrir skömmu var opnuð
sýning á starfi prjónahóps
Rauða Krossins í Átthagastofu
Snæfellsbæjar. Allt frá árinu 2012
hefur Rauði Krossinn á Íslandi
stutt við Rauða Krossin í HvítaRússlandi með fatagjöfum og
fjárstuðningi við valin verkefni.
Í Snæfellsbæ sem og á mörgum
fleiri stöðum á Íslandi hafa konur
útbúið ungbarnapakka sem
sendir eru til Hvíta-Rússlands.
Hér í Snæfellsbæ hittast konur
nar á hverjum þriðjudegi á
veturna í Átthagastofu og útbúa
ungbarnapakka. Hver pakki inni
heldur samfellur, boli, teppi,
handklæði, peysur, buxur húfur
og sokka. Konurnar í prjóna
hópnum bæði prjóna og sauma
þessa hluti sjálfar ásamt því sem
gefið er. Þær sauma til dæmist
buxur upp úr gömlum peysum,
prjóna eða hekla teppi, prjóna
peysur, sokka og húfur svo eitthvað
sé nefnt. Á sýningunni er hægt að
sjá hvernig pakkarnir líta út og
dæmi um hvað er í þeim. Einnig
eru til sýnis á sýningunni myndir
teknar af þýska ljósmyndaranum
Anne Oschats sem dvaldi í
Krossavík á Hellissandi og setti
upp ljósmyndasýningu með
prjónahandverki úr Snæfellsbæ
í febrúar á þessu ári. Þær eru
ófáar barnafjölskyldurnar í

Hvíta-Rússlandi sem hafa fengið
ungbarnapakka frá Snæfellsbæ
en þessi prjónahópur Rauða
Krossins hefur útbúið marga
pakka og vinna þær óeigingjarnt
starf af mikilli gleði og natni. Þess
má geta að hægt er að koma
með ungbarnaföt og fleira sem
nýtist í pakkana á opnunartíma
Átthagastofu. Sýningin verður
opin til 1. nóvember á opnunar
tíma Átthagastofu.

Skriða úr
Viðurhlíð

þa

Kæru Snæfellingar!
Nú er veturinn að
nálgast, við erum með
umboð fyrir öll dekk frá
Dekkverk. Útvegum ný
dekk með sólarhringsfyrirvara. Sjá verð á
dekkjum á dekkverk.is
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

Í vatnsveðrinu fyrrihluta
októbermánaðar hefur þessi
aurskriða fallið vestanvert úr
Viðurhlíð, skriðan hefur runnið
um 60 metra og er um15 metra
breið við upptök en endar um
það bil 35 metra breið og þá um

1 meter á þykkt.
Helgi Guðjónsson fjárbóndi
varð fyrstur var við skriðuna
þegar hann fór í eftirleit
laugardaginn 15. október.
sk

Stefnir á háskólanám í Bandaríkjunum
Ungur Snæfellsbæingur Kristo
fer James Eggertsson hefur
undanfarin tvö ár stundað nám
við Maltby academy þar hefur
hann lagt stund á íþróttafræði
ásamt því að æfa og spila knatt
spyrnu með Sheffield FC. Hann
útskrifaðist úr náminu nú í sumar
og kom heim til Íslands. Í sumar
æfði hann svo með meistaraflokki
Víkings í Ólafsvík.
Maltby Academy hélt svo
uppskeruhátíð sína á dögunum.
Þar fékk Kristófer James viður
kenningu fyrir frammúrskarandi
árangur yfir allan skólann ásamt
því að vera valinn leikm aður
ársins í sínum flokki. Eru þetta

meðal virðingarmestu verðlauna
sem skólinn veitir á hverju ári.
Þetta er frábær árangur hjá
þessum unga knattspyrnumanni
og vonandi að framhald verði á.
Kristófer James stefnir á
háskólanám í Bandaríkjunum og
byrjar nám í Barton community
college í janúar næstkomandi.
Þar mun hann æfa og spila
fótbolta með Barton Cougars
en hann hefur fengið styrk út
á fótboltann til að stunda nám
og fótbolta. Það verður gaman
og spennandi að fylgjast með
þessum unga manni.
þa

Vélavörður óskast
Vélavörð vantar á Saxhamar SH
frá 1. desember 2016
Upplýsingar i síma 848 9845

Skrautygla algeng
á Snæfellsnesi

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

Undanfarið hefur borið
nokkuð á því að sést hafi til
Skrautyglu á Snæfellsnesi.
Skrautygla er flökkufiðrildi hér
á landi og berast þau nokkuð
oft hingað á haustin. Á vef
náttúrufræðistofnunar Íslands
kemur fram að tegundin hefur
sést hér á landi á hverju ári í
mismiklum mæli og stundum
umtalsverður fjöldi og er fyrst
vitað til þess að hún hafi komið
hingað í miklum mæli haustið
1959 í Öræfum. Þetta eru nokkuð
stór næturfiðrildi með vænghaf
allt upp í 50 mm, guldrapplituð
með einkennandi gulbrúnu
og drappleitu hringmynstri á
framvæng og minnir á visnað
laufblað. Á frambol eru þrjú

áberandi hárahorn og áberandi
brot er langsum eftir aðfelldum
framvæng. Eru þau mjög
skrautleg og falleg eins og nafnið
gefur til kynna.
þa

Sjálfstæðisflokkurinn í Norðvesturkjördæmi

Á réttri leið
S J Á L F S TÆ Ð I S F L O K K U R I N N
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Áframhaldandi samstarf að ári
Níundu alþjóðlegu kvikmynda
hátíðinni Northern Wave lauk
um helgina. Hátíðin vill þakka
bæjarbúum og fyrirtækjum sem
studdu hátíðina kærlega fyrir
hlýjar móttökur í Snæfellsbæ.
Með stuðningi fyrirtækja á
svæðinu náði hátíðin í samstarfi
við Frystiklefann, að setja upp
hágæða kvikmyndahús sem
verður áfram í Frystiklefanum og
verður nýtt áfram fyrir kvikmyndaog leikhússýningar.
Einstök og persónuleg stemn
ing myndaðist á hátíðinni meðal
bæjarbúa, fjölskyldufólks og
erlendra gesta hátíðarinnar. Sam
starf hátíðarinnar og Frystiklefans
mun halda áfram á næsta ári þegar
að hátíðin fagnar 10 ára afmæli.
www.n1.is

Auk stuttmyndamaraþons og
tónlistarmyndbanda var einnig
fiskiréttakeppni, tónleikar og
sérstök dagskrá fyrir börn, sem
var vel heppnuð nýbreytni.
Börn og fullorðnir fór sátt frá
hátíðinni en talið er að gestir
hátíðarinnar hafi verið á bilinu
150-200 manns þegar mest var en
um 30 manna hópur kom erlendis
frá til að vera viðstaddir hátíðina
og fylgja sínum myndum eftir.
Anna Þóra í Kaffi Rifi var með “pop
up” veitingarstað í Frystiklefanum
í hádeginu á laugardeginum og
uppskar fjölmennan afmælissöng
en hún átti einmitt afmæli þá.
Stuttmyndin Ungar eftir
Nönnu Kristínu Magnúsdóttur
var valin besta íslenska stuttmynd

facebook.com/enneinn

Haustið er tíminn
til að hoppa í polla
Dunlop Blizzard barnastígvél
Þessi vinsælu stígvél fást nú á N1 í bleiku og
bláu. Endingargóð, sterk og loðfóðruð fyrir
íslenska veðráttu.
Stærðir: 24-35

Chryptochrome ásamt Loga Hilmarssyni með verðlaunagripinn á Rifi.

hátíðarinnar en einnig voru veitt
verðlaun fyrir bestu alþjóðlegu
stuttmyndina en þau hlaut
myndin „Las vacas de Wisconsin“
eftir Söru Traba.
Myndband Loga Hilmarssonar
við lagið Playdough VR 360° fyrir
Cryptochrome var valið besta
tónlistarmyndbandið.
Verðlaunahafar í fiskirétta
keppninni voru þau Sigurborg
Björnsdóttir sem hafnaði í þriðja
sæti og vann 5kg af saltfiski frá KG
Fiskverkun. Ester Gunnarsdóttir
sem lenti í öðru sæti og vann
gjafabréf fyrir tvo á Fisk- eða

Grillmarkaðinn. Viðar Gylfason
var í fyrsta sæti með þorsk í raspi
með piparostasósu og vann
dekurgjafabréf á Hótel Búðir.
Dögg Mósesdóttir stofnandi
og stjórnandi Northern Wave
heldur nú til Tékkland þar sem
hún mun kynna hátíðina og
sitja í pallborði á alþjóðlegri
heimildarmyndahátíð í borginni
Jihlava.
Hátíðin þakkar Snæfellsbæ fyrir
frábærar móttökur og vonast til að
sjá ennþá fleiri á næsta ári.

Jólatónleikar
með

Borgardætrum

Verð: 6.990 kr.

1. desember kl. 20 í Kliﬁ

N1 verslun Ólafsvík
Sími 436 1581

Hluti af haustinu

ALMENN SMÍÐI
ÚR RUSTFRÍU OG SVÖRTU STÁLI
Sími: 848-7071 Arnór
https://m.facebook.com/aigstal/

Húfuverkefnið í gang á ný
Kvenfélagasamband Íslands
í samvinnu við Ljósmæðrafélag
Íslands og kvenfélögin í landinu
stóð fyrir Húfuverkefni árið
2010 í tilefni af 80 ára afmæli
Kvenf élagasambandsins. Húfu
verkefnið snérist um að prjóna
húfur og færa öllum börnum sem
fæddust á landinu það árið. Það
árið fæddust 4907 börn og fengu
þau öll húfu. Kvenfélag Ólafsvíkur
ákvað fyrr á þessu ári að taka þetta
verkefni upp aftur og færa öllum
börnum sem fæðast í Snæfellsbæ
kvenfélagshúfu að gjöf. Höfðu
þær samband við Fanný Berit
Sveinbjörnsdóttur ljósmóður
og Sigrúnu Erlu Sveinsdóttur
hjúkrunarfræðing á HVE í Ólafsvík
um að aðstoða við þetta verkefni.
Tóku þær verkefnið að sér með
mikilli ánægju og munu þær sjá um

að öll börn sem fæðast í Snæfellsbæ
fái litla gjöf frá Kvenfélagi
Ólafsvíkur. Fyrstu húfurnar voru
svo afhentar á dögunum og munu
kvenfélagskonur í Kvenfélagi

Allra heilagra messa
Setbergskirkju

sunnudaginn 30. okt kl. 14.00
Látinna minnst í guðsþjónustunni.

STARFSFÓLK
ÓSKAST
Veitingahúsið Hraun leitar af
matreiðslumanni/konu eða einhverjum
vönum eldamennsku í framtíðarstarf.
Einnig leitum við að starfsmanni til að
vinna við þjónustu alla virka daga frá
10:30-15:00

Nánari upplýsingar í síma 618-0083
og hraunrestaurant@simnet.is

Ólafsvíkur sjá til þess að það sé
alltaf nóg til. Á myndinni eru
þær Elfa Eydal Ármannsdóttir
formaður KÓ, Fanný Berit
Sveinbjörnsdóttir ljósmóðir,

Aðalheiður Nanna Þórðardóttir
gjaldkeri KÓ og Sigrún Erla
Sveinsdóttir hjúkrunarfræðingur.
þa

Stóru málin

Jafnaðarstefnan er líklega
áhrifamesta stjórnmálahugmynd
í okkar heimshluta síðustu hálfa
aðra öld. Það er reyndar oft haft á
orði að við Íslendingar séum innra
með okkur flestir jafnaðarmenn,
aðhyllumst hugsjónir um
mannúð, virðingu, jöfnuð og
réttlæti til handa sérhverjum
manni. Þetta eru grundvallarstef
og við jafnaðarmenn höldum
þeim sleitulaust á lofti í orði
og verki, öndvert við ýmsa aðra
stjórnmálaflokka.
Við stöndum á tímamótum nú
eins og svo oft áður. Það eru sterk öfl
í samfélaginu sem vilja gjörbreyta
þeirri sýn sem jafnaðarmenn
hafa. Við eigum yndislega þjóð,
greinda, menntaða og í stórum
dráttum heiðarlega. Við viljum
trúa og treysta náunganum. Ítrekað
höfum við trúað stjórnmálaöflum
sem lævíslega taka sér stöðu við
hlið jafnaðamanna örfáum vikum
fyrir kosningar í orði og tala af
tungulipurð um dýrmæt gildi sem
við jafnaðarmenn tölum fyrir ár út
og ár inn. Loforðin eru hinsvegar
hunsuð jafnharðan að loknum
kosningum og við höfum dæmin
fyrir okkur. Þetta gerist einnig fyrir
þessar kosningar. Ég undirstrika
bara þetta: Varist eftirlíkingar, rifjum
upp, skoðum söguna. Hver hafa
verið hin raunverulegu baráttumál
þessara flokka? Hverjir hafa fengið
bestu sætin við kjötkatlana? Eru
það aldraðir, öryrkjar, námsmenn,
barnafólk, almennir launþegar?
Svari nú hver fyrir sig.
Jafnaðarmannaflokkur Íslands,
Samfylkingin er ekki kerfis
flokkur. Hann er ekki flokkur
sérh agsm unah ópa, ekki útvegs
manna, ekki bændasamtaka, ekki
sjávarútvegsforkólfa og ekki for
ráðamanna viðskiptalífsins. En
hann er hinsvegar hagsmunaflokkur
allra þeirra sem innan þessara
vébanda starfa, venjulegs fólks.

Flokkurinn tekur sér stöðu meðal
þeirra og ekki annarra.
Stundum hefur okkur gengið vel
og ef við horfum til sögunnar geta
jafnaðarmenn verið afar stoltir. Við
höfum verið kyndilberar og hreyfiafl
stærstu umbótamála í heila öld og
það er af nógu að taka, Vökulögin,
almannatryggingakerfið, Lög um
stéttarfélög og vinnudeilur, Lög
um verkamannabústaði og síðar
félagslegt íbúðarhúsnæði, lög um
Lánasjóð íslenskra námsmanna,
aðildin að EFTA og síðar EES,
jafnréttislög og fleira og fleira. Allt
eru þetta verk jafnaðarmanna. Við
erum hreyfing og afl með fortíð
og erum reiðubúin til stórra verka
í framtíð.
Við fáum að nota okkar dýrmæta
lýðræðislega rétt eftir fáa daga í
kosningum til Alþingis. Baráttumál
okkar jafnaðarmanna eru enn
á sömu lund, vörn og sókn fyrir
venjulegt fólk en ekki þrönga
sérhagsmuni:
Við ætlum að byggja upp fyrsta
flokks heilbrigðiskerfi og efla HVE
Við munum gera betur við
barnafjölskyldur, lengja fæðingar
orlof í 12 mánuði og hækka barna
bætur
Við leggjum áherslu á
matvælaöryggi, lýðheilsustefnu
og landbúnað í sátt við byggð og
náttúru
Við leggjum áherslu á öruggar
samgöngur - tvöföldun Vestur
landsvegar
Við stöndum vörð um mennta
stofnanir á Vesturlandi styðjum
við ungt fólk, hjálp við kaup á
fyrstu fasteign og innleiðum betra
námslánakerfi
Við munum tryggja öldruðum
og öryrkjum 300 þúsund króna
lágmarksframfærslu
Við ætlum að ná sátt um
afgjald vegna auðlindanýtingar,
starfsumhverfi útgerðar og kjör
sjómanna
Við styðjum við uppbyggingu
á fjölbreyttu atvinnulífi í sátt við
umhverfið
Fái ég til þess stuðning í
komandi kosningum mun ég beita
mér af einurð í þessum mikilvægu
verkefnum á Alþingi. Kjósum
heilbrigðara og réttlátara samfélag
fyrir alla.
Guðjón S. Brjánsson
skipar 1. sæti á lista Samfylkingar
í NV kjördæmi

Við skiptum
öll máli!

Laugardaginn 29. okt ganga
landsmenn að kjörborðinu til að
kjósa til Alþingis. Sá réttur er
mikilvægur í lýðræðisríki til að
hafa áhrif hverjir koma til með að
stjórna landinu næstu fjögur árin.
Þú kjósandi góður ert í dauðafæri
að koma að breytingum og
bættum vinnubrögðum. Áhuga
á því? Flott, lestu þá áfram kæri
lesandi.
Við í Bjartri framtíð erum ekki
með neinn loforðarlista heldur
lausnir í langtímaáætlunum
fremur en skammtímalausnum
. En við lofun að taka upp
betri vinnubrögð sem byggist á
yfirveguðum stjórnmálum þ.e
að tala saman, virða skoðanir
og segja satt.
Björt framtíð hugsar ekki í
skammtímalausnum sem hefur
einkennt stjórnmál síðustu ára
með misgóðum árangri. Við
stundum ábyrga langtímahugsun
og búum í haginn. Hvort sem
það er í umhverfismálum, heil

brigðismálum, menntamálum,
sjávarútvegsmálum, utanr íkis
málum eða bættum launakjörum
aldraða og öryrkja, þá styrkjum
við innviði samfélagsins með
þeirri aðferðafræði. Við treystum
stoðir alls samfélagsins og
byggjum út frá því.
Við í Bjartri framtíð köllum
alla hagsmunaaðila að borðinu
og finnum heildræna lausn til að
vinna í málum. Því við skiptum
öll máli og ekkert er okkur
óviðkomandi. Við erum frjálslynt
grænt umbóta og alþjóðlega
sinnað stjórnmálalafl sem byggir
upp samfélag þar sem allir hafa
jöfn tækifæri að blómstra. Við
höfnum sérhagsmunum og allri
mismunum.
Svo kjósandi góður, þitt er
valið laugardaginn 29.okt. Björt
framtíð er góður valkostur sem
stuðlar að heilbrigðu samfélagi,
virku lýðræði, gagnsæi, almanna
hagsmunum og umfram allt
minna fúski.
Björt framtíð hefur sýnt að það
er stjórntækt stjórnmálaafl sem
þorir að taka ákvarðanir og standa
við það. Settu X við A og við
bjóðum í staðinn bjarta framtíð
og samfélag sem einkennist
að heiðarleika, fjölbreytni og
réttlæti. Þannig Bjarta framtíð
vil ég fyrir komandi kynslóðir.
En þú?
Gunnsteinn Sigurðsson
5. sæti fyrir Bjarta framtíð
Norðvesturkjördæmi

Ef þú vilt góðar samgöngur
í borg og sveit

KJÓSTU
BJARTA
FRAMTÍÐ

xA
G. Valdimar Valdemarsson
framkvæmdastjóri

MEIRI
BJARTA FRAMTÍÐ
MINNA FÚSK

Lokahóf mfl. kvk

Óttarr Proppé
þingmaður

Halloween
Kvöldverður
þann 29.10.´16
Epla og kanilseyði með kryddrommi.
Graskerssúpa með risarækjum og
ristuðum sólblómafræjum.
Fylltar kalkúnabringur, bakaður kúrbítur,
sætar kartöflur, rauðbeður, rauðbeðuog kalkúna glaze.
Graskersbaka með pekanhnetuís.
Verð á manninn kr 7.900 ,-

Kvennalið mfl. Víkings hélt
lokahófið sitt laugardaginn 22.
október, þar var markmaðurinn
Birta Guðlaugsdóttir valin besti
leik
m aðurinn og Fehima Líf
Purisevic efnilegustu, en þess má

geta að þær eru báðar einungis
15 ára gamlar og byrjuð þær allar
leiki liðsins síðasta sumar þar sem
liðið náði sínum besta árangri frá
upphafi og komust í 8 liða úrslit
um sæti í Pepsí deildinni.

Borðapöntun á mathus@bjargarsteinn.is
eða í síma 438 6770

Lýðræðisvæðum
sjávarútveginn

Stefna Íslensku þjóð
fylkingarinnar er “endurskoðun
fiskveiðistjórnunar frá grunni
og frelsi í sjávarútvegsmálum.
Stóraukið frelsi í strandveiðum.
Fiskveiðiauðlindin verði sameign
þjóðarinnar skv. stjórnarskrá.
Erlent eignarhald verði afnumið
í sjávarútvegi.”
Stóraukið frelsi til smábáta
veiða merkir hér í raun marg
földun í veiði á bolfisk og kvóta
lausar makrílveiðar.
Þá er okkar stefna 6% skattaf
sláttur af tekjum sjómanna.
Sumir hafa talað gegn sjó
mannaafslætti sem “mismunun”,
sem ekki sé þörf á fyrir stétt sem
hafi tiltölulega góðar tekjur. Þar
á móti kemur, að nánast engin
umræða er um að hátekjumenn
í öðrum stéttum eru bæði með
ofurbónusa og önnur fríðindi
ofan á laun sín og setjast ekki til
vinnu, þegar ráðnir eru, fyrr en
þeir hafa tryggt sér milljónatugastarfslokasamninga!
Enginn þarf að öfunda sjómenn,
þeir leggja mikið til samfélagsins,
stór hluti launa þeirra er með
hartnær 50% skattlagningu,
án þess að þeir notfæri sér

samfélagsþjónustu í sama mæli
og aðrir. Þeir eru langtímum
saman fjarri fjölskyldum sínum,
vinna gjarnan 12 tíma eða lengur
á dag, eru með styttri starfsævi en
aðrir og meiri slysatíðni. Áhætta
þeirra og framlag til þjóðlífsins
verðskuldar því viðurkenningu.
Þar að auki er gróði af smá
útgerð jákvæður kostur, ekki
löstur. Hann smyr samfélög
strandbyggðanna með aukinni
veltu, útsvörum og öðrum
gjöldum. Það er einungis jákvætt
ef efnahagur sjómanna hjálpar
þeim ekki aðeins að borga hratt
niður skuldir á dýrum bátum
sínum og tæknibúnaði, sem þar
er þörf á og skylda til, heldur líka
til að geta með tímanum hjálpað
börnum sínum að kaupa sér sjálf
bát til útgerðar.
Þá verður líflegra að líta til
athafnasvæðanna við hafnir
landsins: dæmið snýst við,
og aflaheimildir hætta að
streyma þaðan til vellríkra
fákeppnisú tgerða, en haldast
og aukast hjá fólkinu sjálfu,
með lýðræðisvæðingu þessa
gamla bjargræðisvegar fólksins,
með veiðiaðferðum sem aldrei
geta skemmt sjávarbotninn eða
gengið á fiskistofna landsins.
Þetta vill Þjóðfylkingin tryggja
sjómannafjölskyldum og strand
byggðum landsins.
XE fyrir Jens G. Jensson!

Auglýsing um kjörfund
vegna alþingiskosninga
Kjörfundur vegna alþingiskosninga
í Grundarfirði verður í
Samkomuhúsi Grundarfjarðar
laugardaginn 29. október 2016
Kjörfundur stendur yfir
frá kl. 09:00 til kl. 22:00
Kjósendur þurfa að
framvísa persónuskilríkjum
Kjörstjórn Grundarfjarðar

Breyting á Aðalskipulagi,
skipulagslýsing

Jón Valur Jensson
Höfundur er í flokksstjórn Ísl. þjóðfylkingarinnar og þekkir vel af eigin raun til
sjávarútvegsmála á fiskiskipum, einkum
togurum, á Seyðisfirði, Vestfjörðum og
Suðurlandi, en munztraði sig fyrst á 50
tonna bát í Stykkishólmi árið 1973.

Bæjarráð Grundarfjarðarbæjar samþykkti á fundi sínum þann 23. 08 2016
skipulagslýsingu, dags. 2. ágúst 2016, vegna breytingar á Aðalskipulagi
Grundarfjaðar 2003-2015.
Um er að ræða lýsingu fyrir breytingu á landnotkun í landi Berserkseyrar.
Breytingin felst í því að breyta hluta landbúnaðarsvæðis í svæði fyrir
frístundabyggð. Samkvæmt gildandi aðalskipulagi er heimilt að byggja 5
frístundahús á einstökum jörðum í sveitarfélaginu. Með breytingunni
verður heimilt að byggja allt að 15 frístundahús á umræddu svæði.
Skipulagslýsingin sem er sett fram í greinargerð verður til sýnis á Bæjarskrifstofu Grundarfjarðar,Borgarbraut 16, 350 Grundarfirði og á heimasíðu
sveitarfélagsins www.grundarfjordur.is
Íbúum og hagsmunaaðilum er gefinn kostur á því að leggja fram sjónarmið
og ábendingar við skipulagslýsinguna og skal þeim skilað skriflega á
skrifstofu Grundarfjarðarbæjar, Borgarbraut 16, 350 Grundarfirði eða á
netfangið bygg@grundarfjordur.is fyrir 08.12 n.k.
Þorsteinn Birgisson
Skipulags- og byggingarfulltrúi Grundarfjarðarbæjar

Auglýsing um kjörfundi
vegna alþingiskosninga
laugardaginn 29. október 2016

ÓLAFSVÍKURKJÖRDEILD:
Kjörfundur verður haldinn í Grunnskólanum í Ólafsvík.
Kosning hefst kl. 10:00 og stendur til kl. 22:00
HELLISSANDS- OG RIFSKJÖRDEILD:
Kjörfundur verður haldinn í Grunnskólanum á Hellissandi.
Kosning hefst kl. 10:00 og stendur til kl. 22:00
STAÐARSVEITAR- OG BREIÐUVÍKURKJÖRDEILD:
Kjörfundur verður haldinn í Grunnskólanum á Lýsuhóli.
Kosning hefst kl. 11:00 og stendur til kl. 20:00
Munið eftir persónuskilríkjum.
Yfirkjörstjórn Snæfellsbæjar

Alþingiskosningar 29. október 2016
27. október opna Sjálfstæðisfélögin í Snæfellsbæ
kosningaskrifstofu að Ennisbraut 1, Ólafsvík kl 20:00
OPNUNARTÍMI:
Fimmtudagur 27. okt.

kl. 20 - 22

Föstudagur 28. okt.

kl. 17 - 22

Kjördagur 29. okt.

kl. 10 og fram eftir kvöldi.

Alltaf heitt á könnunni - Allir velkomnir

KOSNINGAKAFFI
Opið hús á kjördag 29. október
Kosningaskrifstofa Sjálfstæðisflokksins opnar kl. 10 að morgni kjördags,
opið verður fram eftir kvöldi.
Allan daginn verður boðið upp á kaffi og meðlæti.
Allir hjartanlega velkomnir!

Á réttri leið
S J Á L F S TÆ Ð I S F L O K K U R I N N
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