805. tbl - 17. árg.

25. október 2017

Fjölmenningarhátíð

Það var mikið um dýrðir í
Frystiklefanum á síðasta laugar
dag þegar Fjöl
m enningar
hátíðin var haldin. Hún hefur
nú verið árleg í nokkur ár og
heppnast alltaf jafn vel. Var
hátíðin mjög vel sótt. Kynnir
hátíðarinnar var Dóra Unnars
en á hátíðinni flutti Kristinn
Jónasson bæjarstjóri ræðu.
Einnig flutti forseti Íslands
Guðni Th Jóhannesson ræðu en
hann og kona hans Eliza Reid
komu á hátíðina og gáfu þau sér

góðan tíma til að skoða það sem
í boði var ásamt því að spjalla
við gesti, smakka frábæra rétti
frá ýmsum löndum og auðvitað
að sitja fyrir á myndum.
Margar uppákomur voru á
hátíðinni. Má þar nefna að börn
úr Grunnskóla Snæfellsbæjar á
Lýsuh óli fluttu tónlistaratriði
einnig lásu nemendur úr
Gr unns kóla Snæf ellsbæjar
norðan heiðar úr bókinni
Blái Hnötturinn eftir Andra
Snæ Magnason en hún hefur

• Almennar bílaviðgerðir

• Rúðuskipti

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

• Smurþjónusta

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

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

verið gefin út á fjölda tungu
mála. Var meðal annars lesið
á pólsku, rúmensku, ensku,
þýsku, bosnísku og íslensku.
Ungir rapparar úr Snæfellsbæ
tóku lagið og ung stúlka
söng á pólsku og karlakórinn
Heiðbjört tók líka lagið. Einnig
var boðið upp á fjöldan allan
af réttum frá hinum ýmsu
löndum sem gestir gæddu sér
á. Félagasamtök og stofnanir af
ýmsum toga voru einnig með
kynningar á starfs emi sinni.

Eins og áður hefur komið fram
var mjög vel mætt á hátíðina og
var Frystiklefinn nánast fullur
af fólki og ánægjulegt hversu
margir komu við og kynntu sér
það sem í boði var. Vonandi er
þessi hátíð komin til að vera þar
sem hægt er að fagna fjölbreyti
leikanum í samfélaginu enda
er u fjölm enningas amfélög
orðin hluti af okkur og gera
samf élagið okkar betra.
þa

Fjölmennur fundur

Íbúafundur var haldinn
í Snæfellsbæ þriðjudaginn
17. október síðastliðinn í
Félagsheimilinu Klifi. Fyrir
svörum á fundinum sátu fulltrúar
bæjarins í bæjarstjórn og var
Ásbjörn Óttarsson fundarstjóri.
Á fundinum fór Kristinn Jónasson
bæjarstjóri Snæfellsbæjar yfir
fjármál bæjarins árið 2016-2017
í stórum dráttum, bæði tekjur og
gjöld. Einnig fór hann yfir helstu
fjárfestingar bæjarins fyrir þessi
ár og það sem fyrirhugað er á
næsta ári. Í máli hans kom fram
að bæjarfélagið er vel rekið og hafa
skuldir þess lækkað síðustu þrjú
ár og skuldahlutfall af reglulegum
tekjum lækkað.
Snæfellsbær hefur bæði á þessu
ári og því síðasta staðið í miklum
fjárfestingum og framkvæmdum
og er stefnt á að halda því áfram.
Á fundinum spunnust miklar
umræður um kaup bæjarins á
Gufuskálum og fyrirhugaðar fram
kvæmdir bæjarins á Ólafsvíkur
velli. Einnig var fyrirhuguð

þjónustumiðstöð við Þjóðgarðinn
rædd en skóflustunga að henni
var tekin fyrir ári síðan en fram
kvæmdir eru ekki hafnar. Auk þess
voru málefni Rifshafnar rædd en
búið er að bjóða út vinnu við að
steypa þekju þar án þess að ríkið
sé búið að eyrnamerkja peninga í
það. Höfnin fjármagnar það verk
sjálf til að byrja með og höfðu
bæjarstjórnarmenn ekki miklar
áhyggjur af því að ríkið stæði
ekki við sitt. Ýmis önnur mál
voru rædd, málefni Pakkhússins
í Ólafsvík bar á góma og safnið
sem þar er. Tjaldstæðamál voru
rædd en þeim hefur nú verið lokað
þetta árið meðal annars vegna
veðuraðstæðna enda ekki endilega
ráðlegt að auglýsa opnunartíma
langt fram á veturinn þar sem ekki
er hægt að vita hversu lengi hægt
er að hafa þau opin frá ári til árs.
Vel var mætt á fundinn og greini
legt að íbúar hafa áhuga á bæjar
félaginu sem er vel en ekki hefur
verið mætt svona vel á íbúafund
lengi.			
þa

Vélsmiðja Grundarfjarðar oferuje:
- Naprawa i wymiana opon
- Naprawa zawieszenia
- Naprawa hamulców
- Kasowanie i odczytywanie
błędów komputerowo
- Wymiana oleju i ﬁltrów
- Wymiana i naprawa tłumików
W razie innych usług prosimy o kontakt
telefoniczny pod numerem 849 72 76 Remek
Oczywiście rozmawia on po polsku ,
litewsku, islandzku i angielsku Zapraszamy

Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar
og stofnana 2018
Hafin er vinna við gerð fjárhagsáætlunar Snæfellsbæjar
fyrir árið 2018. Auglýst er eftir erindum, umsóknum um
styrki, tillögum og ábendingum íbúa, félagasamtaka og
fyrirtækja um mál sem varðar gerð fjárhagsáætlunar.
Þeir aðilar sem vilja koma með erindi, umsóknir um
styrki, tillögur og/eða ábendingar er varðar næsta
fjárhagsár Snæfellsbæjar eru hvattir til að skila þeim á
bæjarskrifstofuna til bæjarritara fyrir 31. október 2017.
Þau félagasamtök sem fengu styrki á árinu 2017 þurfa að
senda inn ársreikning með áframhaldandi styrkbeiðni.

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.

Athugið, að engir styrkir fást greiddir nema um þá sé
sótt og bæjarstjórn samþykki þá.

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

Bæjarritari

Ísland allt blómstri
Við viljum skapa tækifæri um allt land með nýrri byggðastefnu.
Við ætlum að skjóta fjölbreyttari stoðum undir íslenskan landbúnað,
stuðla að náttúruvernd, hlúa að ferðamennsku og styðja við sögu
og menningu landsins. Fyrir okkur öll.

Fyrir okkur öll
Fyrirokkur
okkuröll
öll
Fyrir

xd.is

Aflabrögð
Dagana 16. til 22. október
lönduðu 8 dragnótabátar í
höfnum Snæfellsbæjar, Magnús
SH landaði 16 tonnum í1löndun,
Esjar SH 15 tonnum í 1, Egill SH
12 tonnum í 1, Ólafur Bjarnason
SH 12 tonn í 3, Sveinbjörn Jakobs
son SH 9 tonn í 3, Gunnar Bjarna
son SH 5 tonn í 2, Matthías SH 3
tonn í 1 og Bára SH 0,6 tonn í 1
löndun.
Einungis 2 handfærabátar
löndu ðu og báðir í Rifshöfn.
Landaði Jóa II SH 0,8 tonnum
í 2 löndunum og Bessa SH 0,7
tonnum í 2 löndunum.
Hjá litlu línubátunum landaði
Stakkhamar SH 43 tonnum í 4
löndunum, Tryggvi Eðvarðs SH
31 tonnum í 5, Guðbjartur SH 18
tonnum í 4, Brynja SH 13 tonnum
í 5, Sverrir SH 5 tonnum í 2 og
Rán SH 3 tonnum í 2 löndunum.
Þerna SH landaði 3 tonnum í 2
löndunum en hún gerir út á línu
trekt.
Einn bátur var á netum Hafnar
tindur SH og landaði hann 5
tonnum í 5 löndunum.

Alls komu 202 tonn að landi í
45 löndunum þar af komu 105
tonn í Rifshöfn í 23 löndunum,
79 tonn í Ólafsvíkurhöfn í
18 löndunum og 18 tonn á
Arnarstapa í 4 löndunum. Þessir
bátar lönduðu utan heimahafnar.
Á Bolungarvík landaði Magnús
SH 72 tonnum í 4 löndunum,
Saxhamar SH 59 tonnum í 5
löndunum, Rifsari SH 58 tonnum
í 4 löndunum, Steinunn SH 11
tonnum í 6 löndunum og Egill
SH 8 tonnum í 1 löndun.
Á Skagaströnd landaði Særif SH
40 tonnum í 7 löndunum, Kristinn
SH 38 tonnum í 7 löndunum og
Álfur 16 tonnum í 4 löndunum.
Tjaldur SH landaði 156
tonnum í 2 löndunum, Örvar
SH 90 tonnum í 2 löndunum og
Rifsnes SH 36 tonnum í 1 löndun
á Siglufirði.
Strákarnir á Fiskmarkaði
Snæfellsbæjar gáfu sér tíma til
að stilla sér upp fyrir myndatöku
þrátt fyrir annir við löndun og
frágang afla.
þa

kirkjanokkar.is

Afmælisviðburður:

500 ára afmæli og
kynning á aðgengi fyrir alla.
Kvöldguðsþjónusta verður haldin í Ólafsvíkurkirkju
sunnudaginn 29. október kl. 20.
Haldið verður upp á að þá eru 500 ár frá
upphaf siðbótar Lúters og að okkar kirkjudeild varð til.
Í kaffinu á eftir athöfn verður kynning á mögulegum
útfærslum á bætt aðgengi fyrir alla inn í kirkjuna.
Í kjölfarið verður boðið upp á skoðunnarkönnun meðal
sóknarbarna um hvaða möguleika eigi að velja.
Hún fer fram á www.kirkjanokkar.is.

RAGNHEIÐUR
STEINA ÓLAFSDÓTTIR
4. SÆTI

GUNNAR INGIBERG
GUÐMUNDSSON
2. SÆTI

EVA PANDORA
BALDURSDÓTTIR
1. SÆTI

RANNVEIG
ERNUDÓTTIR
3. SÆTI

SUNNA
EINARSDÓTTIR
5. SÆTI

NÝR OG
SPENNANDI
MATSEÐILL

Hauststemning á Hótel Búðum
Óviðjafnaleg hauststemning á Búðum, freistandi matseðill með íslenskri villibráð í rómantísku umhverfi.
Hvernig væri að gera sér dagamun á Hótel Búðum og slaka á í kynngimögnuðu umhverfi.
Frekari upplýsingar, borðapantanir og bókanir í budir@budir.is

28. október

25. nóvember og 2. desember

Helgi Björns

MUNDU
GJAFABRÉF
BÚÐA

Margrét Eir

– og hljómsveit
– óumdeild jólarós okkar Íslendinga
Notalegt kvöld til að hverfa frá
Helgi Björns og félagar mæta á
Búðir og halda uppi fjörinu með leik amstri hversdagsins og ströngum
undirbúningi jólanna og njóta
og söng. Komdu og vertu með í
fallegrar tónlistar og afslöppunar.
spennandi uppgjöri kosninganna á
Hljóðfæraleikarar: Börkur Hrafn
leiftrandi kvöldi á Búðum.
Birgirsson og Daði Birgisson.

hotelbudir.is

hotelbudir

hotelbudir

budir@budir.is

+354 435 6700

Haustmarkaður
haldinn á
Breiðabliki

Kjörskrá vegna
alþingiskosninga
Kjörskrá vegna alþingiskosninga þann 28. október 2017
var lögð fram samþykkt af bæjarstjórn þann 18. október.
Kjörskráin var frá þeim degi til sýnis í Ráðhúsi Snæfellsbæjar að Snæfellsási 2, Hellissandi, á opnunartíma
skrifstofunnar.

Haustmarkaður með mat og
handverk af Snæfellsnesi verður
haldinn á Breiðabliki sunnudaginn
29. október n.k. frá kl. 13 – 17.
Nú er uppskerutími og við óskum
eftir að komast í samband við enn
fleiri framleiðendur.
Allar unnar matvörur sem seldar
eru á markaðnum verða að vera
framleiddar í vottuðu eldhúsi.

Skráning og frekari upplýsingar
hjá Svæðisgarðinum Snæfellsnes:
ragnhildur@snaefellsnes.is, sími
8486272
Búsæld, verslun með mat og
handverk af Snæfellsnesi er opin
á Breiðabliki alla daga frá 11 – 15
og eru framleiðendur hvattir til að
selja vörur sínar þar líka.

Við viljum vekja athygli kjósenda á því að þeir geta
nú kannað á vefnum www.kosning.is hvar þeir eru á
kjörskrá.
Þeim sem vilja koma að athugasemdum við kjörskrá er
bent á að senda þær með tölvupósti á kristinn@snb.is
eða lilja@snb.is, eða koma þeim bréflega í Ráðhús
Snæfellsbæjar.
Bæjarstjórinn í Snæfellsbæ

Alþingiskosningar 28. október 2017

KOSNINGAKAFFI

SJÁLFSTÆÐISFÉLAGANNA Í SNÆFELLSBÆ
Opið hús á kjördag 28. október 2017
Kosningakaffi Sjálfstæðisflokksins verður á veitingahúsinu Hrauni, efri hæð.
Við opnum kl. 11 að morgni kjördags, opið verður til kl. 23.

Allan daginn verður boðið upp á kaffi og meðlæti.
Allir hjartanlega velkomnir!

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

xd.is

www.n1.is

facebook.com/enneinn

Við dekkum veturinn
af öryggi
Cooper Weather-Master WSC
Öflugt og gott grip við erfiðar aðstæður
Mikið skorið og stefnuvirkt mynstur
fyrir jeppa og jepplinga
Flott dekk fyrir íslenskt veðurfar

Cooper Discoverer M+S
Frábær neglanleg vetrardekk
fyrir jeppa
Einstaklega endingargóð með
mikið skorið snjómynstur
Nákvæm röðun nagla eykur
grip á ísilögðum vegum

Cooper WM SA2+
Míkróskorin óneglanleg
vetrardekk
Afburða veggrip og stutt
hemlunarvegalengd
Mjúk í akstri með góða
vatnslosun

Verslun N1 Ólafsbraut 57, Ólafsvík, 436-1581
Opið mánudaga til föstudaga kl. 08-18

Alltaf til staðar

Kjósum fjölbreytileika og Bjarta framtíð
Ég sóttist eftir að leiða lista
Bjartrar framtíðar í Norðvestur
kjördæmi með það fyrir augum
að tala máli ungs fólks, og þá
sérstaklega ungra kvenna. Vegna
þess að ungar konur ráða byggð,
þar sem þær velja sér að búa lifnar
yfir mannlífinu.
Þátttaka mín í kosninga
baráttunni í fjórðungnum hingað
til hefur bara styrkt mig í þeirri
trú að rödd kvenna þurfi að
heyrast betur í stefnumótun og
umræðu. Til dæmis var ekki ein
einasta spurning um skólamál,
heilbrigðismál eða menningu í
oddvitaumræðum á RÚV í liðinni
viku, þar sem saman voru komnir
7 karlmenn og 2 konur sem
fulltrúar framboðanna. Rætt var

um vegi, virkjun og iðnað, sem
er vissulega mjög nauðsynlegt,
en ansi litað af veruleika karl
mennskunnar.
Ef ekki er rætt um nærþjónstu
- mæðraskoðun, fæðingarhjálp,
kennslu barna, félagslíf í bæjum,
þorpum og sveitum, opnunartíma
sundlauga, aðgengi að interneti
eða menningar
s tarfsemi – í
aðdraganda kosninga, eru hverf
andi líkur á því að þau mál verði
sett á oddinn hjá kjörnum full
trúum á þingi. Það er bara svo
einfalt.
Björt framtíð tók meðvitaða
ákvörðun um að tefla fram
sterkum kvennalista í Norð
vesturkjördæmi, af þeim ástæð
um sem reifaðar eru hér að ofan.

PIZZUTILBOÐ
12” Pizza
með 2 áleggstegundum

1.600 kr.
Alla virka daga frá klukkan 12:00 -15:00

Einsleitni er engum til góðs, það
er almenn regla.
Ég hef áralanga reynslu af jafn
réttismálum, störfum að eflingu
vinnumarkaðar fyrir fólk með
háskólamenntun, auk umfangs
mikillar innsýnar í félags
l eg
réttindakerfi landsins. Ég kem
úr heilbrigðisgeiranum, hef
starfað bæði sjálfstætt og hjá
LSH sem sjúkraþjálfari með
ýmsum sjúklingahópum. Það
vegan esti óska ég eftir að fá
að leggja af mörkum til að efla

samkeppnisfærni Norðvestur
kjördæmis um ungt fólk, fram
tíðarlífið í fjórðungnum.
Við stöllurnar í efstu sætum
listans hjá Bjartri framtíð vonum að
kjósendur í Norðvesturkjördæmi
séu reiðubúnir að hugsa út fyrir
kassann og laða til sín nýtt fólk í
þjónustustörfin á Alþingi.
Höfundur er
Guðlaug Kristjánsdóttir, oddviti
Bjartrar framtíðar í NV-kjördæmi.

Auglýsing um kjörfund
vegna alþingiskosninga
Kjörfundur vegna alþingiskosninga
í Grundarfirði verður í
Samkomuhúsi Grundarfjarðar
laugardaginn 28. október 2017
Kjörfundur stendur yfir
frá kl. 09:00 til kl. 22:00
Kjósendur þurfa að
framvísa persónuskilríkjum

Réttur dagsins og kaffi á 2.000 kr.
Kjörstjórn Grundarfjarðar

DAGSKRÁ
10.ALÞJÓÐLEGA KVIKMYNDAHÁTÍÐIN
NORTHERN WAVE
Í FRYSTIKLEFANUM Á RIFI, 27.-29. OKTÓBER
FÖSTUDAGUR, 27. OKTÓBER
20.00 - 21.30 Stóri salur • Opnunarhóf • Íslenskar stuttmyndir
20.30 - 22.00 Litli salur • Blanda I • Evrópskar stuttmyndir

22.00 - 23.30 Stóri salur • Íslensk tónlistarmyndbönd • (leikstjórar viðstaddir)
00.00 - 2.00 • Partý
LAUGARDAGUR, 28. OKTÓBER
11.00 - 12.05 Stóri salur • Alþjóðlegar hreyfi- og teiknimyndir

Litli salur • Blanda II • Evrópskar stuttmyndir
12.00 -13.00 • Súpa og brauð til sölu á vegum Kvenfélagsins
13.00 - 14.00 Stóri salur • Íslenskar stuttmyndir (leikstjórar viðstaddir)
Litli salur • Íslensk og erlend myndbandsverk
14.00 - 15.10 Stóri salur • Alþjóðlegar stuttmyndir (leikstjórar viðstaddir)

15.00 - 16.00 Litli salur • Stuttmyndir frá Suður og Norður-Ameríku
15.30 Bar Frystiklefans • Afmæliskaka og kaffi í boði hátíðarinnar
16.00 - 17.00 Bar Frystiklefans • Meistaraspjall Heiðursgesta - Monica Lee Bellais framleiðandi (Wakefield)
og okkar ástsæla leikkona Edda Björgvinsdóttir ræða bransann hér heima og í Hollywood.
17.30 - 18.20 Stóri salur • Íslenskar stuttmyndir
Litli Salur • Blanda III • Evrópskar stuttmyndir
21.00 - 00.00 Stóri salur • Afmælisfiskiveisla- og kosningavaka
SUNNUDAGUR, 28.OKTÓBER
11.00 - 12.10 Stóri salur • Íslenskar stuttmyndir
Litli salur • Alþjóðlegar stuttmyndir

12.00 -13.00 • Súpa og brauð til sölu á vegum Kvenfélagsins
13.00 - 14.20 Stóri salur • Íslenskar stuttmyndir (leikstjórar viðstaddir)

13.00 - 13.40 Litli salur • Stuttmyndir frá Rússlandi og Írak
14.35 - 15.00 Stóri salur • Verðlaunaafhending
15.00 - 16.00 Stóri salur • Endursýning á verðlaunamyndum og myndböndum
Boðið verður upp á skipulagðar ferðir til Ólafsvíkur og Hellissands í stærri hléum.
Allar nánari upplýsingar á www.northernwavefestival.com

Um gagnsæi, spillingu, traust og samvinnu

Þegar gagnsæi og traust
almennings hefur verið aukið
fylgir því óhjákvæmilega aukið
traust og samvinna milli ólíkra
stjórnmálaflokka inni á þingi.
Allir stjórnmálaflokkar ættu
nefnilega að vera að vinna að
sama markmiðinu: að bæta hag
almennings í landinu. Við höfum
ef til vill ólíka sýn á hvernig er
best að standa að því en það er
einmitt ástæðan af hverju það er
mikilvægt að hafa breiðan, ólíkan
hóp fólks á Alþingi.
Aðeins er liðið rúmlega ár
síðan ég steig mín fyrstu skref
í stjórnmálum og varð oddviti á
lista Pírata í Norðvesturkjördæmi.
Á sama tíma er ég einnig að heyja
mína aðra kosningabaráttu.
Lífið getur verið svo furðulegt
stundum en fyrir ári síðan hefði
mér aldrei dottið í hug að við
Íslendingar værum á leiðinni inn
í stjórnarkreppu sem yrði til þess
að kjörtímabilið yrði stutt, enn
og aftur. Segja má að hér á landi
hafi eiginlega verið viðvarandi
stjórnarkreppa síðan í hruninu.
Eftir hrunið breyttust nefnilega
stjórnmálin. Traustið hvarf. Traust
milli ólíkra stjórnmálaflokka
sem og traust almennings til
Alþingis. Ekki var lengur hægt
að einfaldlega treysta og trúa því
að ráðamenn þjóðarinnar væru
að vinna að hag almennings og
störf stjórnmálamanna voru, því
miður ekki yfir allan vafa hafin.
Þetta er helsta ástæðan af
hverju ég vil bjóða fram krafta
mína á Alþingi og af hverju ég
geri svo undir merkjum Pírata.
Helstu áherslur Pírata eru
að boða gagnsæi og ábyrgð í
stjórnmálum og stjórnsýslu,
berjast gegn spillingu, auka
beint lýðræði þegar það býst
og vernda borgararéttindi og
einstaklingsfrelsi. Ef stjórnmálin
og stjórnsýslan væru gagnsæ

og almenningur hefði aðgang
að upplýsingum um hvaða
ákvarðanir stjórnvöld taka
og hvernig staðið er að þeim
ákvörðunum myndi traust
almennings til Alþingis aukast,
því ákvarðanataka og aðgerðir
stjórnvalda væru einfaldlega
hafin yfir vafa um spillingu og
frændhygli. Þetta ætti að vera
fyrsta skref nýs þings: auka
gagnsæi til að auka traust.
Fulltrúalýðræðið virkar mjög
vel ef rétt að því er staðið. Þeir
ólíku einstaklingar sem veljast
inn á þing munu ef til vill aldrei
allir vera sammála um einstaka
málefni og því er mikilvægt að
alþingismenn hafi þann kost
að virða skoðanir annarra þótt

þær samræmist ekki sínum
eigin, taka upplýstar ákvarðanir
byggðar á gögnum og vinna
saman á lausnamiðaðan hátt.
Skotgrafar- og rifrildispólitík er
orðin löngu úrelt. Það er tími til
kominn að Alþingi rísi upp úr
gamla leikskóla leiknum þar sem
heyrist „Ég er með bláan og þú ert
með bláan og þá getum við leikið.
Hann er með grænan og hún er

með rauðan og þá mega þau ekki
vera með.“ og segjum frekar „Ég
er með gulan, þú ert með rauðan,
hann er með grænan og hún er
með bláan. Komum öll og búum
til regnboga saman!“.
Eva Pandora Baldursdóttir
Þingmaður og oddviti Pírata
í Norðvesturkjördæmi

Auglýsing um kjörfundi
vegna alþingiskosninga
laugardaginn 28. október 2017

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

DAGSKRÁ RÖKKURDAGA
2017
FIMMTUDAGUR 26.OKTÓBER
Kl 20:30

Pub Quiz körfuknattleiksdeildar UMFG á Kaffi Emil - Þema: kosningar

FÖSTUDAGUR 27.OKTÓBER
Kl 17:00

LAUGARDAGUR 28.OKTÓBER

Kl 09:00 – 22:00

Veturnáttablót á Bjargarsteini – fjögurra rétta matseðill
Alþingiskosningar í Samkomuhúsi Grundarfjarðar

Kl 17:00

Veturnáttablót á Bjargarsteini – fjögurra rétta matseðill

Kl 18:00

Kosningamatseðill og kosningavaka á 59 Bistro Bar fram eftir nóttu

SUNNUDAGUR 29.OKTÓBER
Kl 20:00

Ljóðakvöld á Læk, Sæbóli 13

MÁNUDAGUR 30.OKTÓBER

Kl 17:00

Íþróttaálfurinn kemur frá Latabæ í Samkomuhúsið

ÞRIÐJUDAGUR 31.OKTÓBER
Kl 17:00

Þemasýning nemenda grunnskólans opnuð í Sögumiðstöðinni

MIÐVIKUDAGUR 1.NÓVEMBER

Kl 17:00

Geir Gunnar Magnússon fjallar um næringarfræði í Bæringsstofu

Kl 19:30

Krakkastund í Bæringsstofu - Stubbur stjóri, bannað innan 6 ára

FIMMTUDAGUR 2.NÓVEMBER
Kl 16:00
Kl 17:00 – 20:00
Kl 18:00

Barnastund í Bæringsstofu - Dýrin í Hálsaskógi
Haustmarkaður og kaffihús Kvenfélagsins Gleym mér ei í Samkomuhúsinu
Krakkastund í Bæringsstofu - Guardians of the Galaxy

FÖSTUDAGUR 3.NÓVEMBER
Kl 18:00

Opna rökkurmótið í skrafli í Samkomuhúsinu

Kl 23:00

Tónleikar með Nostal á 59 Bistró Bar

LAUGARDAGUR 4.NÓVEMBER
Kl 23:00 – 03:00

Dansleikur í Samkomuhúsinu með Á móti sól

GÓÐA SKEMMTUN!

Hönnun og uppsetning: Krums ehf. Grundarfirði

