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Síldarkvöld Kiwanisklúbbsins
Skjaldar í Síldarminjasafninu
Við viljum bjóða Þér/ykkur að taka þátt í
Síldarkvöldi Skjaldar lau. 30. apríl.
Síldarminjasafnið opnað kl. 18:30 og
fundur settur kl. 19:30

Á síldarkvöldi er boðið upp á
síldarrétti og annað góðgæti.
Skrá þarf þátttöku fyrirfram í
síma 897-6963 eða á netfang
kon@simnet.is Klæðnaður á
síldarkvöldi: Síldarárin á

bryggjunni.

Takmarkaður miðafjöldi

Miðaverð aðeins kr. 4.000
Allur ágóði rennur til góðra málefna á vegum
Kiwanisklúbbsins Skjaldar.
f.h. Skjaldar, Konráð Karl Baldvinsson forseti.

www.tunnan.is
Tunnan s:467-1288

PIXMA TS 705

Nettur og vel búinn litaprentari

með 5 blekhylkjum. Þráðlaust netsamband.

kr. 16.000,---->

SKILAFRESTUR FYRIR AUGLÝSINGAR Í TUNNUNA.
ÞURFA AÐ BERAST FYRIR KL. 12.00 Á ÞRIÐJUDÖGUM.

Glæsir - Aðalfundur
Haldinn föstudaginn 22. apríl kl. 17.00 í kaffistofu Glæsis

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf
Önnur mál
Stjórnin

TÆKIFÆRI Á SIGLUFIRÐI
GISTIHEIMILI TIL LEIGU

Gistiheimilið Hvanneyri á Siglufirði er til leigu frá og með 1. maí.
Á gistiheimilinu eru 24 herbergi og þar af 6 herbergi með sér baðherbergi.
Möguleiki á veitingarekstri í rúmgóðum veitingasal á jarðhæð.
Gistiheimilið er nýuppgert, fullbúið húsgögnum og tilbúið til rekstrar með
tilskyldum leyfum.
Einstakt tækifæri fyrir þá sem vilja starfa við eigin rekstur í ferðaþjónustu
á Siglufirði.

Við sendum félagsmönnum okkar og öllum íbúum
Fjallabyggðar bestu óskir um gleðilegt sumar.
FVSA býður til félagsfundar miðvikudaginn 27. apríl
kl. 20:00 í Hofi, nánar á vef félagsins www.fvsa.is
Áhugasamir sendi upplýsingar um sig og sínar hugmyndir um rekstur gistihemilisins
á netfangið pls@keahotels.is

Tillaga að deiliskipulagi
– ÞJÓÐVEGUR Í ÞÉTTBÝLI
FJALLABYGGÐAR ÓLAFSFJÖRÐUR
Bæjarstjórn Fjallabyggðar samþykkti 13. apríl 2022 að auglýsa tillögu
að deiliskipulagi fyrir þjóðveg í þéttbýli Ólafsfjarðar skv. 1. mgr. 41. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagssvæðið afmarkast annars vegar af
Ólafsfjarðarvegi (82) sem liggur í gegnum bæinn frá norðri að Ægisgötu
þar sem hann beygir til suðurs og hins vegar Siglufjarðarvegi (76) sem
liggur frá Ægisgötu til vesturs að brú yfir Ólafsfjarðarvatn. Heildarlengd
er um 1,8 km.
Tilgangur skipulagsins er að auka umferðaröryggi á skipulagssvæðinu og
stuðla að bættu aðgengi fyrir vistvæna ferðamáta og bæta tengingar
um svæðið. Ráðgert er að breytingar verði á útfærslu vegstæðis innan
afmörkunar skipulagssvæðisins til að minnka umferðarhraða, auðvelda
þverun gangandi og hjólandi vegfarenda og almennt stuðla að bættu
umferðaröryggi.
Tillagan ásamt greinargerð liggur frammi í Ráðhúsi Fjallabyggðar,
Gránugötu 24 á Siglufirði frá 20. apríl 2022 til 1. júní 2022 og á
heimasíðu Fjallabyggðar, www.fjallabyggd.is.

Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast
tæknifulltrúa í síðasta lagi 1. júní 2022 á Gránugötu 24, Siglufirði
eða á netfangið: hafey.bjorg@fjallabyggd.is

Tæknifulltrúi

