
Grunnskóli Snæfellsbæjar var 
settur þann 22. ágúst síðastliðinn 
af Hilmari Má Arasyni skólastjóra. 
Nemendur og starfsfólk eru 
ekkert að fara rólega af stað og 
eru komin á fullt í skólastarfinu. 
Skólinn starfar á þremur starfs
stöðvum, í vetur stunda 17 
nemendur nám á Lýsuhóli í 1. 
til 10. bekk, 83 nemendur í 1. 

til 4. bekk á Hellissandi og 130 
nemendur í 5. til 10. bekk í Ólafs
vík alls 230 nemendur. 

Í síðustu viku tók skólinn þátt í 
Norræna skólahlaupinu og hlupu 
nemendur eins og vindurinn á 
fimmtudag og föstudag í góðu 
veðri og er meðfylgjandi mynd 
tekin við það tækifæri.

þa

797. tbl - 17. árg. 30. ágúst 2017

Námið komið á fullt í skólum

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundar�örður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

• Almennar bílaviðgerðir
• Smurþjónusta
• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Rúðuskipti
• Stjörnu viðgerðir á framrúðu
• Tölvulestur



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

Friðjón Hallgrímsson eða betur 
þekktur sem Fíi í Slippfélaginu 
hafði samband við stjórn 
Ingjaldshólskirkju á vordögum 
og langaði að nýta stöðu sína 
og láta gott af sér leiða. Hann 
útvegaði viðarvörn á grindverk 
við kirkjugarð sem mikil þörf 
var á. Það er ávalt gaman þegar 
brottfluttir hugsa hlýlega til 
heimahaganna. Stjórn söfnuðar 
Ingjaldshólskirkju vill koma á 
framfæri þakklæti til Friðjóns og 
Slippfélagsins.

Bændablaðið kom út 24. 
ágúst og var að venju mikið af 
góðu og fróðlegu efni í blaðinu, 
meðal þess var ítarlegur listi yfir 
nánast allar réttir sem haldnar 
verði í haust, við endurbirtum 

þann hluta listans sem á við um 
Snæfellsbæ og Grundarfjörð. Ef 
lesendur vilja fræðast um réttir 
annarstaðar er þeim bent á að 
kíkja inn á bbl.is

Ólafsvíkurrétt í Ólafsvík  laugardaginn 16. sept.

Þæfusteinsrétt á Hellissandi/Rifi laugardaginn 16. sept.

Fróðárrétt í Fróðárhreppi laugardaginn 16. sept.

Hellnarétt í Breiðuvík laugardaginn 16. sept.

Hrafnkelsstaðarétt í Grundarfirði laugardaginn 16. sept. kl. 16.00

Mýrar í Grundarfirði laugardaginn 16. sept. kl. 16.00

Bláfeldarrétt í Staðarsveit  laugardaginn 23. sept. 

Ölkeldurétt í Staðarsveit laugardaginn 23. sept.

Klofningsrétt í Beruvík  laugardaginn 23. sept.

Grafarrétt í Breiðuvík laugardaginn 23. sept.

Slippfélagið gefur málningu

Réttir í haust Félagsstarf eldriborgara 
að hefjast

Hæhæ nú fer félagsstar�ð að byrja hjá okkur .
Byrjum miðvikudaginn 6. september kl 13.

Hlökkum til að sjá ykkur öll sem hafa verið að 
mæta, en einnig væri gaman að sjá ný andlit.

Allir velkomnir, þurfa ekki að vera í félagi eldri 
borgara.
Rúta gengur frá Hellissandi og pikkar fólk upp.
         

Sjáumst hress

Brynja Guðmundsd 847 0309
Bryndís Kristjánsd   867 5527



Snæfellsbær óskar eftir að ráða starfsmann í 75% starf til að hafa 
umsjón með félagsheimilunum Kli� í Ólafsvík og Röst á Hellissandi. 

Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst.

Í star�nu felst rekstur félagsheimilanna, umsjón með útleigu, skipulagning 
á dansleikjum, markaðssetning húsanna og �eira sem til fellur.

Umsóknarfrestur er til og með 15. september n.k.

Launakjör eru skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
Starfsmannafélags Dala og Snæ.

Allar nánari upplýsingar veitir bæjarritari í síma 433-6900 
eða í netfanginu lilja@snb.is

UMSJÓNARMAÐUR ÓSKAST



Eins og áður hefur komið 
fram standa yfir viðræður 
milli for svarsmanna Grundar
fjarðar bæjar, Helgafellssveitar 
og Stykkis hólmsbæjar um það 
hvort sam eining umræddra 
sveitar félaga sé vænlegur kostur. 
Þessum við ræðum hefur verið 
stjórnað af ráð gjafa sviði KPMG 
en þeir hafa aðstoðað önnur 
sveitar félög sem velta fyrir sér 
hag kvæmni sameininga. Þeir 
hafa sérþekkingu í sviðs mynda
greiningum eða fram tíðar
fræðum, þar sem helstu drifkraftar 
í starfsumhverfi sveitarfélaganna 

eru greindir og möguleg þróun 
þeirra til framtíðar, með og án 
sameiningu.

Nú liggur fyrir niðurstaða 
netkönnunar og eru niðurstöður 
hennar nokkurs konar stöðumat 
og mikilvæg inn í næstu skref 
vinnunnar.

Þessa vikuna vinna kjörnir 
fulltrúar með ráðgjöfunum, en 
næstu skref eru vinnufundir 
íbúa í byrjun september. Mikil
vægt er að íbúar taki þátt í vinnu
fundunum sem stjórnað verður 
af ráðgjöfunum og verða haldnir 
í öllum sveitarfélögunum (sjá 

nánar auglýsingu í blaðinu).
Samstarfsnefndin mun taka 

ákvörðun um framhaldið og hvort 
gengið verði til kosninga um 
sameiningu, eftir að niðurstaða 
vinnufundanna liggur fyrir. Það er 
ljóst innan nefndarinnar að ekki 
verður boðað til kosninga nema 
niðurstaða sviðmyndagreiningar 
og vinnufunda bendi til þess 

að sameinuð sveitarfélög verði 
betur í stakk búin til að veita 
íbúunum nauðsynlega þjónustu 
í framtíðinni.

Fyrir hönd samráðs nefndar innar:

Hafdís Bjarnadóttir forseti 
bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar 

og ritari samráðsnefndar.

Sviðsmyndagreining og vinnufundir framundan

Alla miðvikudaga í september 
mun Ferðafélag Íslands standa 
fyrir lýðheilsugöngum um allt 
land. Göngurnar eru hluti af 
afmælisdagskrá FÍ en félagið 
fagnar 90 ára afmæli á árinu. 
Göngurnar hefjast kl. 18:00 
alla miðvikudaga vítt og breitt 
um landið og er fyrsta gangan 
6. september. Um er að ræða 
fjölskylduvænar göngur sem taka  
u.þ.b. 6090 mín. Tilgangurinn 
með verkefninu er að hvetja 
fólk á öllum aldri til útivistar og 
hreyfingar í góðum félagsskap 
og efla þar með heilsu sína og 
lífsgæði. 

Allar upplýsingar um göngu
staði og gönguleiðir má finna á 
heimasíðu verkefnisins www.fi.is/
lydheilsa. Þar gefst almenningi 
einnig kostur á að skrá sig í 
lukku pott sem dregið verður 

úr í október og geta heppnir 
göngugarpar hreppt glæsilega 
vinninga.

Bæklingi er jafnframt dreift 
inn á öll heimili í landinu auk 
þess sem hægt er að finna 
verkefnið á Facebook undir 
„Lýðheilsugöngur Ferðafélags 
Íslands“.

Valitor og VÍS koma að verk
efninu með Ferðafélagi Íslands 
auk þess sem Velferðar ráðuneytið 
og Embætti landlæknis eru 
faglegir samstarfsaðilar.

Reimið á ykkur gönguskóna, 
komið út að ganga á miðviku
dögum í september og njótum 
nátt úrunnar í sameiningu. Þátt
taka er ókeypis og allir hjartan
lega velkomnir.

LIFUM OG NJÓTUM!

Lýðheilsugöngur 
Ferðafélags Íslands

kirkjanokkar.is

Almenn guðsþjónusta 
í Ólafsvíkurkirkju

sunnudaginn 3. september kl. 14.  
Allir velkomnir.



Tímabundið starf 
skipulags- og byggingafulltrúa

Helstu verkefni:

· Framkvæmd skipulags- og byggingamála
· Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar, úttektir og 

útreikningar
· Undirbúningur og eftirfylgni funda skipulags- og 

umhver�snefndar
· Samstarf við aðila utan og innan stjórnsýslunnar, 

sem vinna að verkefnum á sviði byggingamála
· Y�rumsjón framkvæmda og eignasýslu í sveitar-

félaginu
· Önnur verkefni

Hæfniskröfur:

· Menntun og löggilding, skv. ákvæðum 8. og 25. gr. mannvirkjalaga 
nr. 160/2010 og 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er nauðsynleg

· Þekking og reynsla af úttektum og mælingum
· Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum og bygginga-

reglugerð
· Reynsla af stjórnun er æskileg
· Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
· Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og samskipta-

hæ�leikar
· Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku
· Góð almenn tölvukunnátta

Grundar�arðarbær auglýsir eftir starfmanni í tímabundið starf skipulags- og byggingafulltrúa. Um er að ræða a�eysingu í þrjá mánuði frá 12. 
september 2017. Hlutastarf kemur til greina. 
Skipulags- og byggingafulltrúi ber m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja, úttektum, staðfestingu eignaskiptay�rlýsinga, gjaldtöku og skráningu, 
varðveislu og miðlun upplýsinga um mannvirki til íbúa.

Umsókn skal fylgja greinargóð starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir    
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í star�ð.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 8. september 2017.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið thorsteinn@grundar�ordur.is

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Þorsteinn Steinsson, bæjarstjóri í síma 430 8500      
eða í tölvupósti á netfangið thorsteinn@grundar�ordur.is

Það blés ekki byrlega fyrir 
karla og kvennaliðum Víkings 
um helgina. Kvennalið Víkings 
mætti ÍR í Reykjavík á síðasta 
föstudag, ÍR stúlkur komust yfir 
á 42. mínútu og var staðan því 1 
0 í hálfleik. Það var ekki fyrr en á 
lokamínútum leiksins að eitthvað 
fór að gerast en á 81. mínútu bætti 
Mónika Hlíf við marki fyrir ÍR og 
fjórum mínútum síðar bætti við 
Ástrós Eiðsdóttir þriðja marki ÍR 
og staðan orðin 3  0. Birgitta Sól 
Vilbergsdóttir minnkaði muninn 
fyrir Víkingsstúlkur á 81. mínútu, 
aðeins 9 mínútum seinna skoraði 
Sandra Dögg Bjarnadóttir 4 mark 
ÍR og lokatölur leiksins því 4  1 
fyrir ÍR. Ungt lið Víkings er því í 

erfiðri stöðu en þær eru í níunda 
og næstneðsta sæti deildarinnar. 
Næsti leikur stelpnanna er gegn 
ÍA á Ólafsvíkurvelli þann 2. 
september. 

Karlaliðinu gekk ekki betur í 
sínum leik um helgina þegar þeir 
mættu sterku liði KA á Akureyri 
á sunnudaginn. Víkingur varð 
fyrir áfalli í upphafi leiks þegar 
fyrirliðinn Guðmundur Steinn 
Hafsteinsson fór meiddur af velli. 
Heimamenn voru mjög ákveðnir 
og komust yfir á 10. mínútu með 
marki frá Almarri Ormarssyni. KA 
menn réðu lögum og lofum á 
vellinum og á 35. mínútu skoruðu 
þeir öðru sinni og aftur var það 
Almarr sem þrumaði boltanum 

upp í markhornið. Leikmenn 
Víkings lifnuðu aðeins við á 
lokamínútum fyrri hálfleiks og 
fengu dauðafæri en voru dæmdir 
rangstæðir. Staðan í hálfleik var 
því 2  0. 

Leikmenn Víkings mættu 
gríðarlega ákveðnir til síðari 
hálfleiks og höfðu völdin á 
vellinum í byrjun. Þeir fengu 
vítaspyrnu á 47. mínútu sem 
Srdjan Rajkovic gerði sér lítið 
fyrir og varði. Eftir það efldust 
KA menn til muna og virtist 

vindurinn úr leikmönnum 
Víkings. Leikmaður KA Elfar Árni 
fór á kostum í seinni hálfleik og 
skoraði þrennu og úrslitin því 
5  0 KA í vil. Víkingur situr því 
í 10. sæti Pepsídeildarinnar með 
19. stig, þremur stigum á undan 
ÍBV sem er í næst neðsta sæti 
deildarinnar. Með jafnmörg stig 
og Fjölnir en Víkingur tekur 
einmitt á móti Fjölni í næstu 
umferð þann 9. september. 

þa

Slæm helgi í meistaraflokksboltanum

EINBÝLISHÚS TIL LEIGU
Til leigu 160 fm einbýlishús að Lindarholti 5 í Ólafsvík. 
Á efri hæð eru 3 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, 
stofa, forstofa og hol ásamt stigagangi á neðri hæð. 

Á neðri hæð er gott þvottahús, gangaherbergi, 
1 svefnherbergi og salernisaðstaða. 

Áhugasamir vinsamlega sendið fyrirspurn í tölvupósti á  liljan@mi.is



Framkvæmdir við að endur
hlaða gömlu réttina í Ólafs vík 
héldu áfram í sumar. Undir
búningur við verkið fór allur fram 
árið 2014 og hefur hleðslufólk 
komið síðustu sumur að vinna 
að hleðslunni, voru þau 8 daga 
árið 2015 og 9 daga árið 2016. 
Í sumar komu þau þann 6. júlí 
og voru í átta daga. Með þeim 
voru þrír sjálfboðaliðar og 
hefur gengið mjög vel. Gaman 
væri þó ef fleiri sjálfboðaliðar 
gætu mætt þegar verið er að 
vinna við hleðsluna því þá þyrfti 
hleðslufólkið ekki að eyða eins 
miklum tíma í að finna steina og 
hægt væri að gera meira í hvert 
skipti. Því öll aðstoð flýtir fyrir. 
Að sögn Guðrúnar Tryggvadóttur 
sem fer fyrir áhugahópnum sem 
stendur fyrir þessu góða verkefni 
hefur áhuginn á því að styðja við 
þetta verkefni aukist í sumar og 
fólk stutt vel við bakið á þeim og 
verður vonandi áframhald á því. 
Má þar nefna að þau fengu óvænt 

styrk úr Sprotasjóði í sumar, 
Kvenfélag Ólafsvíkur styrkti 
verk efnið einnig Framfarafélag 
Snæ fells bæjar Ólafsvíkurdeild 
og Lions klúbbur Ólafsvíkur 
gaf einnig peningagjöf ásamt 
mörgum fleirum. Vildu þau koma 
á fram færi kæru þakklæti til allra 
sem hafa stutt verkefnið. Finnst 
henni verkið hafa gengið mjög vel 
miðað við hversu stutt er unnið 
í einu og hyggst hópurinn halda 
þessu verkefni áfram í áföngum 
þar sem þau hafa ekki viljað setja 
sig í skuldir. Á myndinni afhendir 
Marínó Mortensen formaður 
Lionsklúbbs Ólafsvíkur Guðrúnu 
styrkinn frá Lionsklúbbnum. 
Vonandi mun þetta verkefni 
halda áfram að ganga svona vel 
og er ekki úr vegi að hvetja fólk til 
að fá sér göngu að gömlu réttinni 
til að skoða og sjá það sem komið 
er og einnig að aðstoða næsta 
sumar þegar haldið verður áfram 
því margar hendur vinna létt 
verk.

þa

Vinna við réttina 
gengur vel

Útgerð Guðbjarts SH 

vantar beitningamann. 

Upplýsingar í síma 8956774.

BEITNINGAMAÐUR 
ÓSKAST



Snæfellsbær, 23. ágúst 2017

Eftirfarandi bréf hefur verið sent 
viðeigandi aðilum innan Vega
gerðarinnar sem og Snæ fellsbæjar. 

Undirrituð, íbúar við Ennisbraut 
14, Ólafsvík, hafa lagt fram 
formlega fyrirspurn um aðgerðir 
vegna hraðaksturs við Ennisbraut í 
Ólafsvík. Fyrirspurnin var sett fram 
í kjölfar samskipta við bæjarstjóra 
Snæfellsbæjar og deildastjóra 
Vegagerðarinnar. 

Ennisbraut í Ólafsvík er hluti 
þjóðvegs 574 þar sem hún 
skiptist í Útnesveg í vestur og 
Ólafsbraut í austur. Ólafsbraut 
skiptist svo í Útnesveg í austur og 
eru því Ennisbraut og Ólafsbraut 
órjúfanlegur hluti Útnesvegar. 

Útnesvegur flokkast sem stofn
vegur í Vegaskrá Vega gerðar
innar samkvæmt 7. gr. vegalaga 
nr. 80/2007, sbr. 8. gr. sömu lagi, 
en það eru þeir vegir sem teljast 
til hins svokallaðs grunnnets 
íslenskra samgangna. 

Hvað sem því líður hefur 
hrað akstur á Ennisbraut verið 
áhyggjuefni íbúa við Ennis braut um 
áratugaskeið en bæjar yfirvöld hafa 
deilt þeim áhyggjum a.m.k. síðan 
árið 2011 ef marka má niðurstöður 
funda umferðaröryggisnefndar 
Snæfellsbæjar á árunum 2011 til 
2014. Í fundargerðum umræddrar 
nefndar er það sérstaklega tekið 
fram að nefndarmenn hafi 
verið sammála um það á fyrsta 
fundi nefndarinnar að „hrað

akstur í gegnum skóla svæði, 
sérstaklega á þjóðvegi í þétt býli“ 
hafi verið eitt af helstu umferðar
öryggisvandamálum Snæfells
bæjar (fundargerðir má finna á 
vef snb.is). Er þar um að ræða 
Ennisbraut enda liggur hún 
meðfram skólasvæði Gunnskóla 
Snæfellsbæjar í Ólafsvík sem og 
sundlaug bæjarins.

Á árinu 2013 var gefin 
út  Umferðarör yggisáætlun 
Snæfellsbæjar en yfirlýst markmið 
hennar var að fækka slysum og gera 
alla vinnu á sviði umferðaröryggis 
markvissari (umrædda áætlun má 
finna á vef Samgöngustofu). Á síðu 
14 í umræddri áætlun er tekið fram 
að mest umferð sé á þjóðveginum 
innan Ólafsvíkur yfir sumartímann 
en þá sé umferðin rúmlega 3000 
bílar á sólarhring. Umferðarmagn 
beggja vegna Ólafsvíkur sé þó um 
helmingur þeirrar umferðar og því 
sé líklegt að mati nefndarinnar að 
um helmingur umferðarinnar sé 
gegnumstreymisumferð og þar af 
leiðandi um Ennisbraut. Þá er tekið 
fram að hlutfall þungrar umferðar 
sé ekki þekkt en þó megi gera ráð 
fyrir að það sé nokkuð hátt, m.a. 
vegna umferðar í fiskmarkaðinn.

Sömu tölur vegagerðarinnar 
fyrir árið 2016 sýna þó að ársdags
umferð, þ.e. meðalumferð á 
dag yfir allt árið (ekki eingöngu 
sumar tímann), sé 3400 bílar á 
sólarhring innan Ólafsvíkur. Þá 
kemur fram að ársdagsumferð 
um Ennisbraut sé 1700 bílar á 
sólarhring (upplýsingar má finna 
á vef Vegagerðarinnar). Óhætt 

er að halda því fram að umferð 
um þessa sömu vegi hafi aukist 
mikið á árinu 2017 meðal annars 
vegna umtalsverðrar aukningar 
ferðamanna í Snæfellsbæ. Í því skyni 
má vísa til fréttar Vegagerðarinnar 
frá 7. apríl 2017 þar sem tekið er 
fram að mikil aukning hafi orðið 
á umferð á Snæfellsnesi eða 30% 
aukning milli áranna 2016 og 2017 
(frétt á vef Vegagerðarinnar).   

Umferð um Ennisbraut hefur 
því aukist mikið enda fer öll 
gegnumstreymisumferð í gegnum 
Ólafsvík fram á henni. Þess að auki 
má með nokkurri vissu fullyrða 
að hlutfall þungrar umferðar hafi 
aukist með auknum fiskflutningi 
um Ennisbraut.

Þrátt fyrir störf umræddrar 
umferðaröryggisnefndar Snæ
fellsbæjar og áhyggjur hennar af 
hraðakstri á Ennisbraut hefur verið 
gripið til verulega takmarkaðra 
aðgerða til að bregðast við hrað
akstri. Hefur í því tilliti eingöngu 
verið komið fyrir skilti sem sýnir 
hraða ökumanna í námundann 
við Ennisbraut 35 og síðan eyju 
framan við Ennisbraut 18 sem 
engum árangri hefur skilað enda 
þurftu ökumenn ekki að draga úr 
hraða til þess að komast framhjá 
umræddu skilti né heldur eyju. 

Þar sem um þessar mundir standa 
yfir malbikunarframkvæmdir á 
Ennisbraut og ofangreind eyja 
hefur verið fjarlægð er ráð að 
Vegagerðin og Snæfellsbær skoði 
aðgerðir til þess að draga út 
umferðarhraða á Ennisbraut. 

Í því tilliti er rétt að vekja athygli 

á því að hraðahindrun hefur 
verið komið komið fyrir þar sem 
Útnesvegur verður að Ólafsbraut 
við félagsheimilið Klif og ætti 
fátt að koma í veg fyrir að slíkri 
hraðahindrun yrði komið fyrir á 
Ennisbraut ekki síst vegna þeirrar 
staðreyndar að þar er skólalóð 
Grunnskóla Snæfel lsbæjar 
og algjörlega ótækt og í raun 
ótrúlegt að svo lítið hafi verið gert 
undanfarin ár til þess að koma í veg 
fyrir þann mikla umferðarhraða 
sem er á Ennisbraut.

Allar aðstæður sem nú eru uppi 
á Ennisbraut munu væntanlega 
leiða til aukins hraða enda nú um 
ný malbikaða götu að ræða og sú 
brekka sem er frá Ennisbraut 37 
til Ennisbraut 23 hefur alla tíð 
leitt til mikils hraðaksturs þegar 
komið er að skólalóð Grunnskóla 
Snæfellsbæjar. 

Undirrituð hafa því farið þess á 
leit að Snæfellsbær og Vegagerðin 
grípi til aðgerða hið fyrsta til 
þess að draga út umferðarhraða 
á Ennisbraut. Þrátt fyrir göfugt 
markmið umferðaröryggisnefndar 
Snæfellsbæjar hefur lítið sem ekkert 
gerst um allt of langt skeið og lág 
tíðni slysa á Ennisbraut er ekki 
Snæfellsbæ eða Vegagerðinni að 
þakka heldur hefur tilviljun ráðið 
för ef fylgst er með umferðinni við 
umrædda götu. 

Virðingarfyllst,

Jónas Kristófersson og 
Hafdís Bylgja Konráðsdóttir

Opið bréf vegna hraðaksturs 
við Ennisbraut í Ólafsvík

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Auglýsing um íbúafundi
Sameiningarnefnd sem vinnur að úttekt á kostum og göllum sameiningar sveitarfélaganna  
Helgafellssveitar, Grundarfjarðarbæjar og Stykkishólmsbæjar boðar til íbúafunda í öllum þremur  
sveitarfélögunum.

Í Stykkishólmi miðvikudaginn 6. september í Hótel Stykkishólmi frá kl. 17 - 19:15
Í Helgafellssveit  miðvikudaginn 6. september í félagsheimilinu Skildi kl. 20 - 22:15
Í Grundarfirði fimmtudaginn 7. september í samkomuhúsi Grundarfjarðar kl. 17 – 19:15

Dagskrá fundanna er: 
1. Hvers vegna er verið að kanna kosti og galla við sameiningu sveitarfélaganna þriggja?
2. Hvernig getur samfélagið í sveitarfélögunum þróast í framtíðinni.  
   Kynning á mögulegum sviðsmyndum.
3. Framtíðaráherslur – hver er sýn íbúa svæðisins?

Fundunum sem er stjórnað af ráðgjöfum KPMG  eru öllum opnir og íbúar eru velkomnir á hvaða fund 
sem er. Sameiningarnefndin hvetur íbúa til þátttöku á fundunum.

Sameiningarnefndin

INNRITUN FYRIR 
HAUSTÖNN 2017

Innritun í Tónlistarskóla Snæfellsbæjar en í gangi. 
Umsóknum skal skilað á skrifstofu skólans að 
Hjarðartúni 6. Einnig er hægt að hringja í síma 
433-9928 eða senda tölvupóst: tonlistarskoli@snb.is 

Í boði er gítarnám, ásláttarhljóðfæri, blásturhljóðfæri, 
blokk�auta, píanó og söngnám (rytmísk tónlist).

Hlakka til að sjá ykkur.
Skólastjóri.


