Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

575. tbl - 12. árg.

8. nóvember 2012

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190
Netfang: 0190@landsbankinn.is

Björgunarstöðin Von vígð
Síðastliðinn laugardag var ný
björgunarstöð Björgunarsveit
arinnar Lífsbjargar á Rifi vígð.
Að húsinu standa auk Lífs
bjargar, Slysavarnardeild Helgu
Bárðar
dóttur og Slysavarnar
deildin Sumargjöf. Nafn hússins
var valið að undan
genginni
samkeppni þar sem allir gátu
tekið þátt, var góð þátttaka í
samkeppninni og bárust margar
góðar tillögur. Tillöguna sem
valin var áttu þau Auður
Hilmarsdóttir og Michael Árni
Ísfjörð Arnórsson og var þeim
veitt viðurkenning fyrir. Björg

unar
stöðinni var gefið nafnið
Von. Vígsluathöfninni lauk á því
að við
staddir þáðu kaffi
veitingar en KG fiskverkun og
Fiskmarkaður Íslands gáfu átta
metra langa tertu, á myndinni
eru Inga Jóna Guðlaugsdóttir
formaður Slysavarnadeildar
Helgu Bárðardóttur, Davíð Óli
Axelsson formaður Lífsbjargar
og Lilja Sigurðardóttir formaður
Slysavarnadeildarinnar Sumar
gjafar að skera tertuna. Gestum
bauðst svo að skoða húsið.
Nánar er fjallað um vígsluna
þa
inni í blaðinu.		

Málþing

Vistvænni samgöngur
á Snæfellsnesi

Þriðjudagskvöldið 13. nóv. 2012
kl. 19:30-22:30
í sal Tónlistarskóla Stykkishólms

Langar þig að breyta bílnum
þínum í metanbíl? Hefur þig
dreymt um rafmagnsbíl?

Jako verður með sölu á íþróttafatnaði fyrir Víking Ólafsvík
og keppnissettum fyrir Snæfellsnes í íþróttahúsinu Ólafsvík
fimmtudaginn 8. nóvember frá kl 15.00 til 19.00.
Merkjum allan okkar fatnað
á staðnum ef vill,
bæði með númeri og nöfnum.

 Yfirlit um vistvæna orkugjafa –
Sigurður Friðleifsson, Orkusetur

 Metanvæðing – hver er staðan og
hvað þarf til? – Sigurður
Ástgeirsson, Metanorka

Eigum við á Snæfellsnesi
einhverja möguleika hvað varðar
vistvænni orkugjafa í
samgöngum?

 Hvernig breyti ég heimilisbílnum í

Hvernig geturðu sparað á bílnum
sem þú átt nú þegar?

 Vistakstur: eldsneytissparnaður

Mættu á staðinn og fáðu
spurningum þínum svarað!

metanbíl? – Gísli Sverrisson,
MeGas ehf.

 Rafbílavæðing – hver er staðan
og hvað þarf til? – Sighvatur
Lárusson, Skyndibílar ehf.

án breytinga á orkugjafa – Karl
Ingólfsson, Landvernd
Fundarstjóri er Stefán Gíslason,
umhverfisstjórnunarfræðingur hjá
Environice

Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir!
Framkvæmdaráð Snæfellsness og Umhverfishópur Stykkishólms

Skemmdir á
Gilinu eftir eld

Slökkvilið Snæfellsbæjar var
kallað út á ellefta tímanum á
þriðjudagskvöld þegar eldur
kom upp á efri hæð í veitinga
húsinu Gili í Ólafsvík. Eins og
ávallt var slökkviliðið fljótt á
staðinn, reykkafarar voru ekki
lengi að slökkva eldinn en
miklar skemmdir urðu á húsinu

Danskennslan hefst
á morgun, föstudag.

af völdum elds og þó sérstaklega
af völdum reyks. Verið er að
rannsaka upptök eldsins.
Gilið hefur ekki verið opið
um tíma og ljóst er að vegna
brunans verður ekki opnað
alveg á næstunni.
jó

Reglum um sund
barna breytt
Nýverið var breytt ákvæðum
um aldurstakmörk á sund
stöðum í reglugerð um öryggi
og hollustuhætti á sund- og
baðstöðum. Eftir breytingarnar
er lágmarksaldur þeirra sem
fara einir í sund 10 ár eftir sem
áður, en í stað þess að miða
takmarkið við afmælisdag við
komandi sundgests, þá fá allir
sem verða tíu ára á almanaks
árinu að fara einir sund eftir 1.
júní. Í reglugerðinni segir um
þetta: „Börn sem verða 10 ára
á árinu, geta eftir 1. júní það ár,
farið ein í sund.”
Starfsfólki stundstaða er ekki

heimilt að gefa neinar undan
þágur frá þessu ákvæði hvorki
til barna sem eru á undan í
skóla eða eru 10 ára á árinu
fyrir 1. júní. Þá verða sundgestir
að hafa náð 15 ára aldri til að
mega fara með börn undir 10
ára aldri í sund. Að hámarki
mega eldri sundgestir taka
með sér tvö börn undir aldri í
sund nema um sé að ræða
foreldri eða forráðamaður
barnanna.
Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi
Snæfellsbæjar.

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

Bókaveislan
tileinkuð Lúðvík
Kristjánssyni
Bókaveislan vinsæla er orðin
fastur liður hjá okkur í
Snæfellsbæ á aðventunni. Hún
verður nú haldin í ellefta sinn
miðvikudaginn 5. desember kl.
20. Veislan verður nánar aug
lýst síðar, en endilega takið
kvöldið frá, því það er alltaf svo
skemmtilegt hjá okkur.
Bókaveislan verður með
svip
uðu sniði og áður. Rit
höfundar lesa upp úr nýút
komnum bókum sínum og 10.
bekkingar annast kynningar af
sinni alkunnu snilld. Svo selja
þeir veitingar í hléi, til
fjáröflunar útskriftarferðar
sinnar í vor.

Þeir rithöfundar sem koma
til okkar í ár eru: Kristín
Eiríksdóttir, Pétur Blöndal,
Sigurbjörg Þrastardóttir, Stefán
Máni Sigþórsson og Þorgrímur
Þráinsson.
Höfundar munu árita bækur
sínar fyrir gesti að lestri
loknum.
Veislan verður að þessu
sinni tileinkuð Lúðvík Krist
jánssyni.
Allir velkomnir!
Guðrún G. Sveinbjörnsdóttir
Deildarstjóri skólaþróunar GSNB

Snyrtistofan Rán auglýsir
Af óviðráðanlegum ástæðum
verður snyrtistofan lokuð
um óákveðinn tíma.

Mikið gekk á
í Staðarsveit
Flokksval Samfylkingarinnar
í Norðvesturkjördæmi
Fundur með frambjóðendum
í flokksvali Samfylkingarinnar
laugardaginn 10. nóvember

Mikið óveður gekk yfir í
Staðarsveit í síðustu viku, fór
vindhraðinn yfir 60 metra á
sekúndu í hviðum á Hrauns
múla og fór ekki niður fyrir 40
metra á sekúndu allan föstu
daginn. Miklar skemmdir urðu
auk þess sem rafmagn fór af um
tíma. Á Hraunsmúla fauk þak af
hlöðu og á Ystu Görðum fauk
þak af fjárhúsum, rúður
splundruðust og gámur fauk á
haf út. Vegstikur kubbuðust í
sundur á löngum vegaköflum í
Staðarsveit svo mikil var
veðurhæðin á köflum.
Ekki var hægt að ráða við
neitt í þessum mikla veðurham

en Björgunarsveitir frá Snæfells
bæ og Grundarfirði komu á
svæðið til að reyna að aðstoða.
Hjá N1 á Vegamótum fauk
bensíndæla á hliðina og voru
starfsmenn
Olíudreifingar
mættir á laugardagsmorgun til
að koma dælunni í gang aftur.
þa

kl. 11:00 á Hótel Hellissandi og
kl. 13.30 á Kaffi 59 Grundarfirði
Allir hjartanlega velkomnir
Samfylkingin

Vígsla björgunarmiðstöðvar
Síðastliðinn laugardag var ný
björgunarstöð Björgunarsveit
arinnar Lífsbjargar á Rifi vígð.
Davíð Óli Axelsson formaður
Lífsbjargar hóf athöfnina á
ávarpi þar sem hann fór yfir
byggingu hússins. Þakkaði
hann öllum þeim sem komu að
byggingu þess á einn eða annan
hátt, þess má geta að eingöngu
iðnaðarmenn og verktakar af
Snæfellsnesi komu að verkinu
ásamt fjölmörgum sjálfboðalið
um og liðsmönnum björgunar
sveitarinnar. Þá var komið að
því að gefa húsinu nafn það
voru þær Inga Jóna Guðlaugs
dóttir formaður Svd. Helgu
Bárðardóttur og Lilja Sigurðar
dóttir formaður Svd. Sumar
gjafar sem gáfu því nafn.
Björgunar
stöðinni var gefið
nafnið Von. Að þessu loknu

blessaði sr. Óskar Ingi Ingason
húsið og kirkjukór Ingaldshóls
kirkju söng þrjú lög. Lauk
vígsluathöfninni á því að við
staddir þáðu kaffiveitingar,
gestum bauðst svo að skoða
húsið. Var það mál manna að
húsið væri allt hið glæsilegasta
og vel að verki staðið.
Félögunum bárust margar
góðar gjafir frá fyrirtækjum,
félögum og einstaklingum sem
sýnir vel hversu samtaka sam
félagið er þegar kemur að
björgunarmálum og hug fólks
til þeirra sem að þeim starfa.
Enn er hægt að styrkja
byggingasjóð hússins með því
að leggja inn á reikning:
0190 - 15 - 380021,
kennitalan er 660107 - 0450.
þa

Mjög lélegt skor
um helgina
Það er varla hægt að skrifa
pistil um frammistöðu hópana
s.l. helgi svo lélegt var skorið.
Þrír hópar þ.e. Brettagaurarnir,
Timon og Pumba og svo Flying
Bacon stóðu í stað á töflunni.
Aðrir hópar fóru frekar niður
en upp. Þó tók Pétursson
mikið stökk og fór upp um 11
sæti og þ.á.m. Púkana sem sitja
þó fastast á bitanum og fóru
upp um 3 sæti. Litla ljónið tók
einnig mikið stökk upp töfluna
og er nú komið í 8. sætið ásamt
mörgum öðrum hópum. Það
virðist allt vera á móti
Grobbelear núna því hópurinn
dettur niður um 2 sæti, en þó
ekki eins mikið og sérfræðing

arnir í S.G. Hópnum sem fóru
niður um 8 sæti. Rauðu
djöflarnir fóru upp um 10 sæti
og stefna ótrauðir á efsta sætið
eins og þeir í enska boltanum.
Þá er nú eiginlega allt upptalið
sem er í frásögu færandi um
þessa helgi. Í síðasta pistli
greindi ég frá því að einn
hópurinn sætti kæru og hefur
dómnefnd komist að þeirri
niðurstöðu að ekki sé ástæða
til að dæma í málinu því
undirritaður uppfyllir allar
kröfur til að vera kallaður eldri
borgari. Læt þetta duga að
sinni en minni á sölu UMFG á
Kaffi 59 á laugardagsmorgnum.
Gummi Gísla

Bókasafn

Grundarfjarðar
Norræna bókasafnavikan – Margbreytileiki á Norðurlöndunum
Mánudaginn 12. nóvember klukkan 18:00 verða rafljósin slökkt á Bókasafni
Grundarfjarðar og við kertaljós verður lesið úr bókunum:
Lilli klifurmús og hin dýrin í Hálsaskógi eftir Thorbjørn Egner fyrir litlu
börnin, Ég er Zlatan Ibrahimovic fyrir unglinga og Flóttamaðurinn á
hindberjabátnum eftir Miika Nousiainen er gamansöm skáldsaga.
Safi, te og kaffi á könnunni.
Alla vikuna liggja frammi norrænar bókmenntir sem tengjast fjölbreyttum
menningarheimum.
Bókasafnið er opið kl. 15 - 18, mánudaga til fimmtudaga.

Norræna bókasafnavikan

Margbreytileiki á Norðurlöndunum
Þema ársins er Margbreytileiki á Norðurlöndunum. Norðurlöndin eiga sér
langa sögu menningarlegrar fjölbreytni. Það má finna allt frá Finnlandssvíum
á Álandseyjum og Grænlendingum í Kaupmannahöfn til Norðulandabúa
sem fæddir eru annars staðar í heiminum. Reynslan af margmenningu
breikkar sjóndeildarhring okkar og fjölgar sjónarhornum.
Mánudaginn 12. nóvember 2012 hefst Norræna bókasafnavikan í 16. skipti
með það fyrir augum að lyfta undir norræna frásagnahefð og bókmenntir. Í
heila viku er boðið upp á upplestra, sýningar, umræður og aðra menningaratburði á þúsundum bókasafna, skóla og samkomustaða um öll Norðurlöndin og kringum Eystrasaltið.
Mánudagurinn er stóri upplestrardagurinn. Hvergi í heiminum taka fleiri þátt
í upplestri þegar lesið er upp samtímis á rúmlega 2000 stöðum úr völdum
textum á mismunandi tungumálum.
Sími 438 6425. Netfang: bokasafn hjá grundarfjordur.is

Tónfundur

Tónlistarskóli Snæfellsbæjar
hélt á dögunum tónfundi að
venju. Það er alltaf jafngaman
að koma í tónlistarskólann til
að hlusta á nemendur spila og

fylgjast með framförum þeirra.
Í tónlistarskólanum er einnig
að verða til hljómsveit sem á
framtíðina fyrir sér.
þa

Lokafrestur til þess að sækja um styrki
Menningaráðs Vesturland fyrir árið 2013
rennur út 18. nóvember.
Sjá nánar á www.menningarviti.is

Kjörís...beint úr vél :)

Höfðinginn
afhentur

Þann 18. október síðastliðinn
var haldin uppskeruhátíð
ferðaþjónustuaðila á Vestur
landi og í leiðinni var 30 ára
afm æli
Ferðamálasamtaka
Vestur
lands fagnað. Um 50
manns tóku þátt í hátíðinni
sem hófst með rútuferð fyrir
Fells- og Skarðsströnd undir
leiðsögn Þorgríms Guðbjarts
sonar á Erpsstöðum. Stoppað
var í Vogi á Fellsströnd og litið
á framkvæmdir þar, en að Vogi
verður opnaður glæsilegur
gististaður í lok þessa árs.
Hátíðardagskrá var síðan í
húsi gamla bændaskólans í
Ólafsdal þar sem Sturla Böð
vars
son, fyrrverandi ráðherra
ferðamála, afhenti Höfðingjann
í fyrsta sinn. Höfðinginn er ný
vestlensk viðurkenning veitt
þeim sem hefur verið í farar
broddi, verið hvetjandi fyrir
mynd og styrkt ferðaþjónustu
síðastliðin ár á Vesturlandi. Í ár
voru það hjónin Svanborg
Siggeirsdóttir og Pétur Ágústs
son sem reka Sæferðir í
Stykkishólmi sem fengu Höfð
ingjann. Að athöfn lokinni var
boðið upp á veitingar að hætti
Dalamanna í Ólafsdal, en kven
félagið Fjóla í Búðardal átti veg

og vanda af þeim kræsingum.
Um kvöldið var opnuð að
Laugum í Sælingsdal yfirlits
sýning frá 30 ára starfi Ferða
málasamtaka Vesturlands. Þrjár
heiðursviðurkenningar fyrir
framlag til ferðaþjónustu á
Vesturlandi voru að auki veittar
við opnun sögusýningarinnar.
Heiðursviðurkenningarnar
hlutu hjónin Óli Jón Ólason og
Steinunn Hansdóttir frá
Grundarfirði, Ólafur Sveinsson
hjá Samtökum sveitarfélaga á
Vesturlandi, og Sæmundur Sig
mundsson fyrrum sérleyfishafi í
Borgarnesi. Að lokum var síðan
boðið upp á glæsilegan þrí
réttaðan kvöldverð að Laugum
þar sem uppistaðan var matur
úr héraði.
Dagskrá uppskeru- og af

mælis
hátíðarinnar lauk síðan
daginn eftir í Leifsbúð í Búðar
dal með erindum þar sem m.a.
Gísli Einarsson fjallaði um
upplifun ferðamanns af Vestur
landi á sinn einstaka hátt. Að
lokum var snæddur hádegis
verður í boði Dalabyggðar í
Leifsbúð.
Meðfylgjandi mynd af þeim
hjónum Svanborgu og Pétri er
fengin frá Skessuhorni.

Jólamyndir
Verið er að undirbúa Pakkhúsið fyrir jólin og við leitum eftir fjölskyldujólamyndum úr samfélaginu okkar – því eldri því betra :-) - sem við
getum sýnt á meðan á jólaopnuninni stendur. Sýnum hver við erum í
húsinu okkar allra, Pakkhúsinu. Gott væri ef þið getið komið með
myndina ykkar innrammaða og merkta í Átthagastofu Snæfellsbæjar
sem fyrst.
Með fyrirfram þökk
Pakkhússnefnd og Átthagastofa Snæfellsbæjar

Fimm gefa
kost á sér
Fimm gefa kost á sér í
flokksvali Samfylkingarinnar í
Norðvesturkjördæmi um 4
efstu sæti á framboðslista
flokksins við næstu Alþingis
kosningar. Í framboði eru
Benedikt Bjarnason starfs
maður Fiskistofu Ísafirði sem
gefur kost á sér í 3.-4. sæti,
Guðbjartur Hannesson al
þingis
maður og velferðar
ráðherra Akranesi í 1. sæti,
Hlédís Sveinsdóttir sjálfstætt
starfandi Akranesi í 2. sæti,
Hörður Ríkharðsson kennari
og
sveitarstjórnarmaður
Blönduósi í 3.-4. sæti og Ólína
Þorvarðardóttir alþingismaður

Ísafirði í 1.-2. sæti.
Flokksvalið verður eingöngu
opið félögum Sam
fylkingar
innar og fer fram með póst
kosningu. Kosningin hefst
mánudaginn 12. nóvember og
henni lýkur mánudaginn 19.
nóvember. Áætlað er að birta
niðurstöður
flokksvalsins
föstudaginn 23. nóvember.
Rétt til þátttöku í flokksvalinu
hafa allir félagar í Sam
fylkingunni í Norðvestur
kjör
dæmi og eru kjörgengir í kjör
dæminu. Hægt er að taka þátt í
flokksvalinu með því að skrá
sig í flokkinn á síðu Samfylk
ingarinnar, www.samfylking.is.

Pakkhúsið auglýsir eftir duglegum og hressum

starfskrafti

18 ára eða eldri fyrir jólaopnunina 2012.

Unnið yrði um aðventuna alla helgar og 13 daga fyrir jól eftir
hádegi. Mikilvægt er að geta tekið vel á móti jólagestunum,
með kaffi og vörum, og að hafa hressleikann og kætina í
fyrirrúmi. Einnig kemur til greina að tveir starfsmenn gætu
skipt starfinu á milli sín.
Nánari upplýsingar veitir Barbara í síma 8622998 eða á
barbara@fsn.is.
Umsóknir eiga að berast ekki síðar en
þriðjudaginn, 13. nóv 2012.

Vel sóttur
flóamarkaður
Auglýsing

um tillögu að breytingu á aðalskipulagi Snæfellsbæjar
2003-2015, jarðstrengur.

Flóamarkaðir verða æ vinsælli
en á síðasta laugardag var einn
slíkur haldinn á Rifi. Þar var
margt um manninn og hægt að
gera góð kaup á ýmsum
varningi. Til sölu var til dæmis
fatnaður í mörgum stærðum,
skór, húsgögn, púsl, handverk
margs konar s.s. prjónavörur
og fleira, einnig var hægt að fá
jólakort og jólaskraut á góðu

verði ásamt reyktum fiski og
pate. Útvarpsfélag Vesturlands
stóð fyrir tónlistaratriðum á
markaðnum og hófust þau með
því að nokkrir nemendur Tón
listarskóla Snæfellsbæjar sungu.
Gaman væri að þetta yrði að
reglulegum viðburði því þarna
myndaðist mjög skemmtileg
stemning.
þa

Getraunir
Í áskorendaleiknum skoruðu
strákarnir
á
Guðmundi
Jenssyni á strákana á Ólafi
Bjarnasyni og kepptu þeir við
Bylgjuna það endaði með
jafntefli 5-5. Þar sem Bylgjan
hefur tapað einu sinni síðustu
þrjár vikur þá hefur Bylgjan
möguleika að skora á annað
landfyrirtæki það kemur í ljós

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar auglýsir hér með skv. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr.
123/2010 tillögu að breytingu á aðalskipulagi Snæfellsbæjar 2003-2015.
Breytingin er gerð vegna fyrirhugaðrar lagningar 66kV jarðstrengs og ljósleiðara Landsnets hf og 19 kV jarðstrengs á vegum RARIK milli Grundarfjarðar
og Ólafsvíkur. Einnig verður 19 kV loftlína RARIK fjarlægð eftir að nýr strengur
verður tekinn í notkun. Strengirnir eru tilkynningarskyldir í samræmi við lið
3.b. í 2. viðauka laga númer 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Skipulagsstofnun hefur úrskurðað að framkvæmdin er ekki matsskyld. Aðalskipulagsbreytingin fellur undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 og er
umhverfisskýrsla með aðalskipulagsbreytingunni.
Tillöguuppdráttur með greinargerð og umhverfisskýrslu mun liggja frammi á bæjarskrifstofu Snæfellsbæjar og hjá Skipulagsstofnun, frá 8. nóvember til 20. desember 2012 svo
þeir sem þess óska geti kynnt sér tillöguna og gert við hana athugasemdir. Tillagan er
einnig birt á heimasíðu Snæfellsbæjar:www.snb.is.
Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna rennur út kl. 16.00 fimmtudaginn 20.
desember 2012 og skal athugasemdum skilað skriflega til skipulags- og byggingarfulltrúa
Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Hellissandi eða með tölvupósti á netfang skipulags- og
byggingarfulltrúa smari@snb.is, þar sem nafn, kennitala og heimilisfang sendanda
kemur fram. Hver sá sem ekki gerir athugasemdir við tillöguna innan þessa frests telst
vera henni samþykkur.
Smári Björnsson,
skipulagsfulltrúi Snæfellsbæjar.

síðar hver það verður. Fyrsti
vinningur er ekki undir 100
millj. á hverjum laugardagsseðli
svo það gæti borgað sig að vera
með. Opið í Íþróttahúsinu á
laugardögum frá 11.00 til
13.00. Heitt kaffi á könnunni.
Munið félnr 355. Allir vel
komnir. Áfram Víkingur.
Nefndin

Fálki, ekki smyrill
Í síðustu viku var frétt um
smyril sem sat á staur í Rifi, eins
og glöggir lesendur tóku eftir
þá var þetta bara alls ekki
smyrill heldur fálki. Beðist er
afsökunar á þessari vitleysu.

Auglýsing

um tillögu að breytingu á aðalskipulagi
Grundarfjarðarbæjar 2003-2015, jarðstrengur.
Bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar auglýsir hér með skv. 1. mgr. 36. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 tillögu að breytingu á aðalskipulagi Grundarfjarðarbæjar 2003-2015. Breytingin er gerð vegna fyrirhugaðrar lagningar 66kV
jarðstrengs og ljósleiðara Landsnets hf og 19 kV jarðstrengs á vegum RARIK milli
Grundarfjarðar og Ólafsvíkur. Einnig verður 19 kV loftlína RARIK fjarlægð eftir
að nýr strengur verður tekinn í notkun. Strengirnir eru tilkynningarskyldir í
samræmi við lið 3.b. í 2. viðauka laga númer 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Skipulagsstofnun hefur úrskurðað að framkvæmdin er ekki matsskyld.
Aðalskipulagsbreytingin fellur undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006
og er umhverfisskýrsla með aðalskipulagsbreytingunni.
Tillöguuppdráttur með greinargerð og umhverfisskýrslu mun liggja frammi á
bæjarskrifstofu Grundarfjarðarbæjar og hjá Skipulagsstofnun, frá 8. nóvember til 20.
desember 2012 svo þeir sem þess óska geti kynnt sér tillöguna og gert við hana
athugasemdir. Tillagan er einnig birt á heimasíðu Grundarfjarðarbæjar:
www.grundarfjordur.is, undir: Stjónsýsla, skipulags- og byggingarmál.
Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna rennur út kl. 16.00 fimmtudaginn 20.
desember 2012 og skal athugasemdum skilað skriflega til skipulags- og byggingarfulltrúa Grundarfjarðarbæjar, Grundargötu 30, 350 Grundarfirði eða með tölvupósti á
netfnag skipulags- og byggingarfulltrúa smari@grundarfjordur.is, þar sem nafn,
kennitala og heimilisfang sendanda kemur fram. Hver sá sem ekki gerir athugasemdir
við tillöguna innan þessa frests telst vera henni samþykkur.
Smári Björnsson skipulagsfulltrúi Grundarfjarðar.
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Úrvals Rib Eye
úr kjötborði eða pakkað ferskt

...sjá
uppskrift
“Vínberjahlaup
“Vínberjahlaup
með sítrónu
og vodka”
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Hvítlauksbrauð 2 stk 350g

Rauð vínber 500g

frá Coop
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Birt með fyrirvara um prentvillur.
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Nýbakað á staðnum!

Croissant með skinku, frá Myllunni
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