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895. tbl - 19. árg.

3. október 2019

Mikið hefur verið um að vera í Grundarfjarðarhöfn undanfarna daga, þrjú ný skip hafa komið til heimahafnar, Farsæll SH og Sigurborg SH komu á laugardag
og á þriðjudag bættist Runólfur SH í hópinn. Á myndinni má sjá öll skipin fánum skrýdd við bryggju á þriðjudag eftir að Runólfur kom til Grundarfjarðar.
Nánar er fjallað um skipin inni í blaðinu.

Tímabilinu lokið

Það var sannkallaður stór
leikur hjá stelpunum í þriðja
flokki siðastliðinn þriðjudag, þá
mættu stelpurnar okkar stórliði
Breiða
b liks í undanúrslitum
Íslandsmótsins í 3. flokki kvenna.
Stelpurnar hafa spilað mjög vel
í sumar svo að nokkrar væntingar

voru um góð úrslit, leiknum lauk
með 3-0 sigri Breiðabliks og því
ljóst að Blikar fara áfram í úrslit.
Engu að síður mega stúlkurnar í
liðinu og þjálfari þeirra vera stolt
af árangri sumarsins.
Myndin af liðinu er fengin af
Facebooksíðu Víkings/Reynis.

Fjöldi keppenda á CrossFit móti
CF SNB stóð fyrir sína fyrsta
CrossFit móti um síðustu helgi
en stöðin opnaði fyrr á árinu og
hefur heldur betur slegið í gegn.
Mótið var haldið í Íþróttahúsi
Snæfellsbæjar og tókst mjög vel.
Alls tóku 48 einstaklingar þátt í
12 liðum.
Þrjár CrossFit stöðvar eru
starfræktar á Snæfellsnesi Box7 í
Grundarfirði, Reiturinn í Stykkis
hólmi og CF SNB í Snæfellsbæ, áttu
allar stöðvarnar lið í keppninni en
keppt er í svokölluðu RX og RC
en RX þýðir að gera þarf æfinguna
alveg eins og hún er en í SC eða
skölun er auðveldari útfærsla af
æfingunni gerð. Voru 3 lið skráð
í RX kvenna, 4 lið í SC kvenna og
5 lið í RX karla.
Veitt voru bæði útdráttarverð
laun og verðlaun fyrir þrjú efstu
sætin í hverjum flokki og í flokki

RX karla voru í 1. og 2. sæti lið
frá Reitnum í Stykkishólmi og í
3. sæti lið frá CF SNB. Í flokki RX
kvenna urðu í 1. sæti lið frá Box
7 í Grundarfirði, lið frá CF SNB í
2. sæti og frá Box 7 í því þriðja. Í
SC flokki kvenna urðu í 1. sæti lið
frá Reitnum í Stykkishólmi og í 2.
og 3. sæti lið frá CF SNB.
Eins og áður segir heppnaðist
mótið mjög vel og voru þær
stöllur Kristfríður og Gestheiður
mjög ánægðar með hvernig til
tókst en yfir hundrað manns
mættu í íþróttahúsið til að horfa
á og hvetja keppendur.
Ætla þær stöllur að reyna að
hafa svona mót árlegan viðburð
en Útgerðin var einnig á svæðinu
með hollar veitingar og Harpa
Finnsdóttir íþróttanuddari sá um
alla aðhlynningu keppenda.
þa
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Fiskmarkaður Íslands óskar útgerðum
Runólfs SH 135, Farsæls SH 30 og Sigurborgar SH 12
til hamingju með ný skip

Haustþing SSV í Klifi
Haustþing Samtaka sveitar
félaga á Vesturlandi fór fram í Klifi
í Ólafsvík 25. september síðast
liðinn. Mörg mál voru rædd á
þinginu sem hófst á því að Eggert
Kjartansson formaður SSV setti
þingið. Að því loknu fór Páll
Brynjarss on framkvæmdastjóri
yfir fjárhags- og starfsáætlun SSV
fyrir árið 2020 og Margrét Björk
Björnsdóttir forstöðumaður
kynnti stafsáætlun Markaðsstofu
Vesturlands. Sóknaráætlun Vestur
lands 2020 til 2040 sem unnin var í
samstarfi við Capacent ráðgjöf var
lögð fram og kynnt var samþykkt
var að vísa henni til umsagnar íbúa.
Í hádegishléi fóru þingfulltrúar í
skoðunarferð um Snæ
f ellsbæ
undir leiðsögn Kristins Jónassonar
bæjarstjóra í Snæ
f ellsbæ. Að
hádegishléi loknu flutti Sigurður
Ingi Jóhannsson, samgöngu og
sveitarstjórnarráðherra ávarp sem
og þau Haraldur Benediktsson,
fyrsti þingmaður Norðvestur-kjör
dæmis og Aldís Hafsteinsdóttir,
formaður Sambands íslenskra
sveitarfélaga. Að þessum erindum
loknum var opnað fyrir fyrir

spurning og umræður. Sigur
borg Hannesdóttir stýrði svo
samtali um umhverfismál, sem
bar yfirskriftina „Að hugsa á
heimsvísu og framkvæma heima
fyrir – viðfangsefni og tækifæri
sveitarfélaganna á Vesturlandi í
umhverfismálum.“ Þátttakendur
þar voru Ragnhildur Sigurðar
dóttir framkvæmdastjóri Svæðis
garðs Snæfellsness, Kristinn
Jónasson bæjarstjóri og formaður
stjórnar Sorpurðunar Vestur

lands, Stefán Gíslason umhverfis
fræðingur og Sara Rós Huld
Róbertsdóttir framh aldss kóla
nemi. Vinnuhópar unnu ályktanir

þingsins sem í lok dags voru svo
ræddar og samþykktar og verða
birtar á heimasíðu SSV.

Nýr Runólfur til heimahafnar

Nýr Runólfur SH 135 kom til
heimahafnar í Grundarfirði á
þriðjudaginn. Það er G. Run sem
á og gerir Runólf SH út, mun
hann koma í stað Helga SH sem
nú verður settur á söluskrá.
Runólfur SH er fjórða skipið
með þessu nafni í eigu fjöl
skyldunnar. Var sá fyrsti 39 tonna

trébátur smíðaður árið 1947 á
Nes
k aupstað. Annar báturinn
var smíðaður í Risör í Noregi árið
1960 og var hann 120 tonn. Þriðji
báturinn sem bar þetta nafn var
312 tonna skuttogari smíðaður
árið 1975 í Garðabæ.
Nýja skipið er smíðað í Póllandi
árið 2007, er það 290 tonn og

kirkjanokkar.is

Messur á sunnudag, 6. október,
og aðalsafnaðarfundur
í Ingjaldshólskirkju kl. 11
í Ólafsvíkurkirkju kl. 14
Altarisganga í báðum, kökubasar eftir athöfn
á vegum æskulýðsfélagsins.
Framhaldsaðalsafnaðarfundur Ingjaldshólssóknar
verður mánudaginn 7. október kl. 20 í safnaðarheimilinu.

Söngfólk óskast
Ingjaldshólssókn óskar eftir söngfólki til starfa með kór kirkjunnar.
Framundan er skemmtilegur tími í kirkjustarfinu, aðventuhátíð og jól.
Þegar vorar kemur páskahátíðin með fallegum söng og hátíðleik.
Tónleikar í lok vetrar.
Að syngja í kór er mjög gefandi og skemmtilegt félagslíf fylgir kórsöng.
Æfingar eru á miðvikudögum kl. 20:00
í safnaðarheimili Ingjaldshólskirkju.
Upplýsingar gefur Lena í síma 865-0144

kemur í stað Helga SH eins og
áður hefur komið fram. Er nýja
skipið töluvert öflugra í alla staði
en Helgi og er það sambærilegt
við Hring SH 153. Eru bæði skipin
öflug togskip og ættu að fara langt
með að afla nýrri og fullkominni
fiskvinnslu fyrirtækisins sem
tekin var í notkun á síðasta ári

fyrir hráefni.
Eins og komið hefur fram
kom skipið til Grundarfjarðar
á þriðjudaginn þar var tekið á
móti bátnum með viðhöfn hann
blessaður og gefið nafn, að því
loknu var viðstöddum boðnar
kaffiveitingar og þeir sem vildu
gátu skoðað skipið.
þa

Aflabrögð
Haustvertíðin fer ágætlega af
stað í Snæfellsbæ og komu alls 315
tonn á land í 69 löndunum dagana
23. til 29. október. Þar af var
landað í Rifshöfn alls 153 tonnum
í 21 löndun, í Ólafsvíkurhöfn alls
151 tonni í 46 löndunum og á
Arnarstapa alls 11 tonnum í 2
löndunum.
Hjá dragnótabátunum landaði
Saxhamar SH 26 tonnum í 3,
Magnús SH 19 tonnum í 3, Gunnar
Bjarnason SH 17 tonnum í 4, Egill
SH 16 tonnum í 4, Esjar SH 14
tonnum í 1, Ólafur Bjarnason
SH 11 tonnum í 5, Guðmundur
Jensson SH 10 tonnum í 3,
Sveinbjörn Jakobsson SH 7
tonnum í 4 og Matthías SH 6
tonnum í 2 löndunum.
Hjá litlu línubátunum landaði
Tryggvi Eðvarðs SH 27 tonnum
í 4, Brynja SH 20 tonnum í 5,
Stakkhamar SH 18 tonnum í 2,
Sverrir SH 12 tonnum í 4, Kvika
SH 11 tonnum í 2, Lilja SH 11
tonnum í 3, Rán SH 9 tonnum í

3, Landey SH 9 tonnum í 4, Signý
HU 8 tonnum í 2 og Kristborg SH
4 tonnum í 3 löndunum.
Einn stór línubátur landaði
Örvar SH og landaði hann 33
tonnum í 1 löndun.
Einn netabátur landaði líka
Grímsnes GK landaði 24 tonnum
í 3 löndunum.
Tveir handfærabátar lönduðu
Glaður SH landaði 1 tonni í 1
og Jóa II SH landaði 1 tonni í 3
löndunum.
Dagana 23. til 29. september
komu á land alls 175 tonní 9
löndunum í Grundarfjarðarhöfn.
Hjá botnvörpubátunum landaði
Hringur SH 62 tonnum í 1,
Sigurborg SH 55 tonnum í 1 og
Farsæll SH 49 tonnum í 1 löndun,
Tveir handfærabátar lönduðu
þessa daga Birta SH 4 tonnum
í 3 og Birtir SH 4 tonnum í 3
löndunum.

www.steinprent.is

þa

Djúpiklettur og Vélsmiðja Grundarfjarðar óska útgerðum
Runólfs SH 135, Farsæls SH 30 og Sigurborgar SH 12
til hamingju með ný skip.

Tvö ný skip til Grundarfjarðar

Á síðasta laugardag tóku
útgerðir FISK Seafood og Soffa
níasar Cecilssonar í Grundarfirði
við tveimur skipum sem leysa
munu af eldri skip. Komu nýju
skipin Farsæll SH 30 og Sigurborg
SH 12 til hafnar í Grundarfirði rétt
eftir hádegi þar sem fjölmenni
tók á móti skipunum og áhöfnum
þeirra við hátíðlega athöfn.
Bæði skipin voru keypt af
Gjögri hf. og verða þau gerð út frá
Grundarfirði þar sem þeir munu
leysa af eldri skip með sama nafni.
Er þeim ætlað að sækja á fleiri mið

en áður og fjölga aflategundum
og um leið auka rekstraröryggið
að sögn Friðbjörns Ásbjörnssonar
útgerðarstjóra. Farsæll SH er 362
brúttótonna skip frá árinu 2009
og hét áður Áskell EA. Sigurborg
SH var áður Vörður EA og er
485 brúttótonna skip smíðað í
Póllandi árið 2006.
Í ávarpi sínu við komu skipanna
tveggja talaði Björg Ágústsdóttir
bæjarstjóri í Grundarfirði um
stórstígar breytingar sem væru
nú þegar farnar að hafa mikil
áhrif í samfélaginu og jafnvel

farið að tala um 4 iðnbyltinguna
í því samhengi. „Þess vegna er
það ánægjulegt að ekki síst sjávar
útvegurinn er virkur þátttakandi
í þeim tækni- og atvinnuhátta
breytingum sem nú eiga sér stað.
Með því skapar hann sér einmitt
stöðu til að vera áfram undir
stöðuatvinnuvegur þjóðarinnar.“
sagði Björg jafnframt.
Gert er ráð fyrir að gamli Farsæll
SH og Sigurborg SH verði seld nú
þegar þau víkja fyrir yngri skipum
og ef ekki að þau fari þá í pottinn.
Níu menn verða í áhöfn Farsæls

SH sem mun að öllum líkindum
halda til veiða um næstu helgi á
Breiðafirði og Vestfjarðarmiðum
og skipstjóranum uppálagt að
veiða ýsu, kola og steinbít, ekki er
gert ráð fyrir að hver túr standi yfir
lengur en sex daga hverju sinni.
Þess má einnig geta að við
komu þessara tveggja skipa færðu
fyrirtækin Dvalar- og hjúkrunar
heimilinu Fellaskjóli 1.000.000
króna að gjöf.
þa

Átthagafræðiþema GSnb
Í Grunnskóla Snæfellsbæjar
hefur verið unnið eftir námskrá
í Átthagafræði frá árinu 2010.
Markmið með náminu er að byggja
upp virk tengsl við nærsamfélagið
og tengja nám nemenda
veruleikanum í bæjarfélaginu og
auka um leið fjölbreytni í námi.
Dagana 24.-25. september var
unnið átthagafræðiþema í 5. -10.
bekk. Nemendur unnu verkefni
á fjölbreyttan hátt, þar sem
áhersla var lögð á heimabyggð,
nærsamfélagið og upplifun.
10. bekkur kynnti sér fyrirtæki
og störf í Snæfellsbæ. Nemendur
fengu fræðslu um starfsstéttir
í samfélaginu og í framhaldi
völdu þeir sér eina starfsgrein
til að kynna sér betur. Þeir tóku
viðtöl við einstaklinga sem höfðu

menntað sig í starfsgreininni og
unnu síðan kynningu á starfinu.
9. bekkur vann með jarðfræði
Snæfellsbæjar. Nemendur unnu
saman í pörum að merkingum inn
á google maps með upplýsingum,
myndum og myndböndum.
Unnið var úr heimildum sem til
eru um valda þætti í jarðfræði
Snæfellsbæjar með áherslu á
Þjóðgarðinn Snæfellsjökul.
Nemendur 8. bekkjar fengu
kynningu á Skógræktarfélagi
Ólafsvíkur, Soroptimstaklúbbi
Snæfellsness og Lionsklúbbnum
Rán. Félagar úr þessum klúbbum
komu í skólann og kynntu
starfsemi félaganna. Þá fóru
nemendur í skoðunarferð í
Skógræktina í Ólafsvík og drukku
heitt kakó í Gömlu réttinni ásamt

því sem gengið var að Þumlinum
og Tvífossum fyrir ofan Réttarskóg.
Fróðárundrin voru viðfangsefni
nemenda í 7. bekk. Þeir kynntu
sér söguna um Fróðárundrin þar
sem dularfullir atburðir eiga að
hafa átt sér stað og tengdu þá
frásögn við umhverfið. Nemendur
settu söguna upp í tímaás og
unnu í hópum klippimyndir þar
sem atburðum er lýst í máli og
myndum.
Í 6. bekk unnu nemendur
verkefni um Snæfellsjökul þar
sem áhersla var lögð á örnefni,
jarðfræði og framtíð jökulsins.
Umræðan um jökulinn var
tengd bókmenntum og listum.
Þá máluðu nemendur málverk
af jöklinum á striga í anda
listamanna. Í framhaldi munu

nemendur vinna fréttaþátt um
Snæfellsjökul.
Nemendur 5. bekkjar fóru að
Svalþúfu og gengu yfir að Malarrifi
í stilltu veðri. Nemendum var sögð
þjóðsagan af Kolbeini og Kölska
sem á að hafa gerst á Svalþúfu og
þótti nemendum gaman að.
Við viljum þakka þeim sem á
einn eða annan hátt veittu okkur
aðstoð á þemadögum fyrir þeirra
framlag.
Við lok grunnskólagöngu er
markmiðið að námið í átthagafræði
hafi skilað nemendum okkar
góðri þekkingu á heimabyggð
sinni og kennt þeim vinnubrögð
sem munu nýtast þeim vel í
framtíðinni, hvort sem er í frekara
námi eða þátttöku í atvinnulífi.
Margrét Gróa Helgdóttir

Unglingalandsmót UMFÍ 2019
Unglingalandsmót UMFÍ fór að
þessu sinni fram á Höfn í Hornafirði
1. – 4. ágúst s.l. og er þetta orðin
rótgróin fjölskylduskemmtun um
verslunarmannahelgi. HSH átti
góðan hóp á Höfn í Hornafirði

og voru mörg ungmenni sem
kepptu í hinum ýmsu greinum.
Þessi skemmtun er orðin
árlegur viðburður hjá mörgum
fjölskyldum sem alltaf sækja
aftur í landsmótið og svo voru

fjölskyldur að fara í fyrsta skipti
og fara eflaust aftur.
Hægt er að keppa í hinum
ýmsu greinum og margir nota
tækifærið til þess að prófa nýjar
greinar í bland við sínar greinar.

Strandblakið var mjög vinsælt og
voru það 99 lið sem tóku þátt í
200 leikjum og er þau töluverið
aukning frá því í Þorlákshöfn í
fyrra þar sem liðin voru 52. Að
sjálfsögðu áttum við í HSH fulltrúa
í strandblakinu og er gaman þegar
ungmenni nýta sér þessi tækifæri
á að keppa í greinum sem eru
ekki endilega til staðar á svæðinu.
HSH átti meðal annars
keppendur í körfu, knattspyrnu,
strandblaki, frjálsum íþróttum,
kökuskreytingum, sundi, upp
lestri og glímu. Öll okkar ungmenni
stóðu sig með prýði og lentu
nokkur á verðlaunapalli. Vonumst
til að sjá enn fleiri keppendur frá
HSH á Unglingalandsmóti UMFÍ
á Selfossi 2020.
Áfram HSH

Landsæfing á Snæfellsnesi
Laugardaginn 5. október n.k.
verður landsæ fing björgunar
sveita Slysavarnafélagsins Lands
bjargar haldin í Snæ
f ellsbæ.
Svæðisstjórn á svæði 5 og fulltrúar
björgunarsveitanna á Snæfells
nesi og í Dölum bera hitann
og þungan af undirbúningi
og framkvæmd æfingarinnar.
Leitað hefur verið eftir aðstoð
slysavarnadeildanna á svæðinu,
líkt og gerist þegar útköll verða.
Gert er ráð fyrir 300 þátt
takendum víðs vegar að af landinu
auk þess sem nokkrir félagar
okkar frá Færeyjum og Noregi
hafa sýnt áhuga fyrir þátttöku.
Æfingasvæðið verður afmarkað
frá Fróðárheiði og út fyrir Saxhól
og verða æfingar með fjölbreyttu
sniði. Æfingapóstar (verkefni)
verða 60-70 talsins og má þar
nefna fjalla- og rústabjörgun,
leitarverkefni, fyrsta hjálp, bátaog tækjaverkefni. Íbúar eru hvattir
til að fylgjast með æfingunni,
en vinsamlegast virðið æfinga-

og athafnasvæði þátttakenda
(björgunarsveitanna).
Æfingin hefst kl. 9:00 og lýkur
með sameiginlegum kvöldverði
í Félagsheimilinu Klifi, þar sem
slysavarnadeildirnar á svæði 5 sjá
til þess að allir fari saddir og sælir
af svæðinu.
Björgunarsveitirnar í landinu
eru reknar með vinnuframlagi
sjálfboðaliða. Eins og allir vita
reiða landsmenn sig á óeigingjarnt
starf þeirra þegar kemur að því
að leita aðstoðar af ýmsu tagi.
Rekstur björgunarsveitanna er
háður styrkjum og fjárframlögum
frá fyrirtækjum og einstaklingum,
sala á neyðarkallinum í nóvember
er hluti af fjáröflunarleiðum.
Að sögn Ægis Þórs Þórssonar,
fulltrúa Lífsbjargar í æfinga
stjórn er verkefni sem þetta
mannfrekt, bæði í undirbúningi
og framkvæmd og þar eru
sjálfboðaliðar í öllum hlutverkum.
Til þess að æfingarnar gangi sem
best og verði sem trúverðugastar

þarf verkefnastjóra við hvert
verkefni og í mörgum tilfellum
“sjúkling/sjúklinga”. Smærri
æfingar verða endurteknar
nokkrum sinnum yfir daginn
og á sumum æfingasvæðum
verða mörg verkefni í gangi. Því
biðlum við til allra þeirra sem hafa
reynslu eða þekkingu sem gæti
nýst við verkefnastjórn og einnig
þeirra sem eru tilbúnir til að
leika sjúklinga að hafa samband

við Ægi í síma 8485256 eða
Jóhönnu Maríu í síma 8654548.
Öll aðstoð er vel þegin og þátttaka
í verkefni sem þessu er í flestum
tilfellum mjög gefandi. Gætt
verður að öryggi sjúklinga, engin
áhættuatriði í boði!
F.h. undirbúningshópsins
V. Lilja Stefánsdóttir,
Lífsbjörg/Svd. Sumargjöf

Til sölu

SKODA SUPERB COMBI AMBIENTE 2.0 TDI

Árgerð 2014, nýskráning 10/2013
Ekinn 181.000 km. næsta skoðun 2021
Dísel, 170 hö, sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn.
Leðuráklæði, rafmagn í framsætum, minni í ökumannssæti,
ISOFIX festingar í aftursætum, fjarlægðarskynjarar aftan o.fl.
Verð 1.980.000
Upplýsingar í síma 893 5443

Réttað í
Ölkeldurétt
Um síðustu helgi var réttað í
Grafarrétt í Breiðuvík, Bláfeldarrétt
og Ölkeldurétt í Staðarsveit. Fengu
gangnamenn sunnan heiðar mun betra
veður en þeir norðan heiðar helgina
áður. Var líf og fjör að venju og bæði
menn og dýr í góðu skapi á réttardaginn,
mátti þar ekki alltaf á milli sjá hverjir
skemmtu sér best börn, dýr eða
fullorðnir eins og sjá má á myndunum
sem þær Gyða Kristjánsdóttir og Björk
Gísladóttir tóku.
þa

Áhafnir og eigendur Farsæls SH 30, Runólfs SH 135 og Sigurborgar SH 12.
Við færum ykkur hjartanlegar hamingjuóskir með ný og glæsileg skip!
Megi farsæld fylgja störfum og starfsfólki um ókomin ár .
Grundarfjarðarhöfn, hafnarstjórn og starfsmenn Grundarfjarðarhafnar.

Gamli Kaupstaður, Snæfellsnesi

Lýsing vegna fyrirhugaðrar deiliskipulagstillögu
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar hefur samþykkt lýsingu vegna fyrirhugaðrar deiliskipulagstillögu í samræmi við 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010. Lýsingin byggir á aðalskipulagi Snæfellsbæjar 2015 til
2031, dagsett 27. febrúar 2018.
Fyrirhugað er að deiliskipuleggja 15,5 ha skika sem tekinn hefur verið
út úr jörðinni Ósakot á norðanverðu Snæfellsnesi, Snæfellsbæ.
Svæðið er sunnan við þjóðveginn sem liggur um sunnanvert
Snæfellsnes vestan við íbúðarhúsið að Ósakoti. Skikinn heitir Gamli
kaupstaður og er skráður með landnúmer L136239. Svæðið er merkt
F-20 á aðalskipulagi. Fyrirhugað er að skipta svæðinu í fjóra hluta og
byggja þrjú frístundahús til viðbótar við það sem þarna er fyrir.
Byggingarreitir verða að lágmarki 10 metrum frá lóðamörkum og
aðkoma verður um veg sem þegar til staðar um jörðina Ósakot með
tengingu við þjóðveginn.
Lýsingin er aðgengileg á heimasíðu Tæknideildar Snæfellsbæjar,
www.taeknideild-snb.is
Hægt er að skila ábendingum og athugasemdum vegna lýsingarinnar til skipulags- og byggingarfulltrúa á byggingarfulltrui@snb.is
eða í bréfpósti stílað á Ráðhús Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360
Hellssandi. Athugasemdafrestur er til 24. október 2019.
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Fjárhagsáætlun 2020
umsókn um styrki
Hafin er vinna við gerð fjárhagsáætlunar
Grundarfjarðarbæjar fyrir árið 2020.
Auglýst er eftir styrkumsóknum frá
einstaklingum og/eða félagasamtökum.
Hefur þú eða félagasamtök á þínum vegum
hug á að senda inn styrkumsókn fyrir árið 2020?
Sendu þá umsókn á netfangið:
grundarfjordur@grundarfjordur.is
Taktu fram fjárhæð þess styrks sem óskað
er eftir og láttu fylgja stutta greinargerð.
Umsóknarfrestur er til og með
20. október 2019.

