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:
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:
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:
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:
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:
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Höfundur

:

Birgir Gunnarsson
Viðhengi

Vestfirðir 28 apríl 2020 auk landið í heild.docxVestfirðir 28 apríl 2020 auk landið
í heild.docx

ATT00003.jpeATT00003.jpe

Kær kveðja,
Birgir Gunnarsson bæjarstjóri
450 8024 – 897 3464 - birgir@isafjordur.is

From: gudrun.gissurardottir@vmst.is [mailto:gudrun.gissurardottir@vmst.is]
Sent: miðvikudagur, 29. apríl 2020 13:59
To: vestfirdir@vmst.is; Birgir Gunnarsson ; jonpall@bolungarvik.is; drangsnes@drangsnes.is;
sveitarstjori@reykholar.is; sveitarstjori@strandabyggd.is; bragi@sudavik.is; sveitarstjori@talknafjordur.is;
baejarstjori@vesturbyggd.is; arneshreppur@arneshreppur.is; Finnbogi Sveinbjörnsson ; Aðalsteinn Óskarsson ;
sirry@vestfirdir.is; vsb@simnet.is; fosvest@fosvest.is
Cc: Arnar.Stefansson@vmst.is
Subject: Re: Mánaðarskýrsla Vinnumálastofnunar
Til sveitarfélaga á Vestfjörðum, Vestfjarðastofu, Verkalýðsfélags Vestfjarða, Félags opinberra sveitarfélaga á Vestfjörðum og
Verkalýðs- og sjómannafélags Bolungarvíkur
Sent til upplýsingar
Staða atvinnuleysis á Vestfjörðum og landinu í heild.

Alls eru 696 einstaklingar á atvinnuleysisskrá á Vestfjörðum í dag.

.Mkv.Guðrún Stella, Vinnumálastofnun

Tölvupóstur þessi og viðhengi hans kunna að innihalda trúnaðarupplýsingar. Ef þú ert ekki réttur viðtakandi, er þess óskað að þú gætir fyllsta trúnaðar og
leyndar, hvorki lesir, skráir, afritir né notfærir þér tölvupóstinn á nokkurn hátt, eins og þér er skylt skv. 5. mgr. 47. gr. laga nr 81/2003 um fjarskipti. Jafnframt
er farið fram á að þú tilkynnir til sendanda um móttöku tölvupóstsins eins fljótt og verða má, með því að endursenda tölvupóstinn eða með sjálfstæðum
tölvupósti. Loks er þess óskað að þú eyðir tölvupósti þessum, viðhengjum hans og afritum ef um þau er að ræða.
This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are
not the intended recipient, you should delete this message and are hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of
any action based on it, is strictly prohibited.

From:
Guðrún Stella Gissurardóttir/VMST
To:
jonpall@bolungarvik.is, birgir@isafjordur.is, drangsnes@drangsnes.is, sveitarstjori@reykholar.is, sveitarstjori@strandabyggd.is,
bragi@sudavik.is, sveitarstjori@talknafjordur.is, baejarstjori@vesturbyggd.is, arneshreppur@arneshreppur.is, "Finnbogi Sveinbjörnsson" <
finnbogi@verkvest.is>, "Aðalsteinn Óskarsson" <adalsteinn@vestfirdir.is>, vsb@simnet.is
Date:
17.04.2020 20:15
Subject:
Mánaðarskýrsla Vinnumálastofnunar

Sent til upplýsingar
Mánaðarskýrsla vegna mars 2020 er komin á vef Vinnumálastofnunar sjá hér:

https://vinnumalastofnun.is/media/2529/mar2020skyrsla.pdf
Mkv. og góða helgi, Guðrún Stella
Tölvupóstur þessi og viðhengi hans kunna að innihalda trúnaðarupplýsingar. Ef þú ert ekki réttur viðtakandi, er þess óskað að þú gætir fyllsta trúnaðar og
leyndar, hvorki lesir, skráir, afritir né notfærir þér tölvupóstinn á nokkurn hátt, eins og þér er skylt skv. 5. mgr. 47. gr. laga nr 81/2003 um fjarskipti. Jafnframt
er farið fram á að þú tilkynnir til sendanda um móttöku tölvupóstsins eins fljótt og verða má, með því að endursenda tölvupóstinn eða með sjálfstæðum
tölvupósti. Loks er þess óskað að þú eyðir tölvupósti þessum, viðhengjum hans og afritum ef um þau er að ræða.
This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are
not the intended recipient, you should delete this message and are hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of
any action based on it, is strictly prohibited.

From:
Guðrún Stella Gissurardóttir/VMST
To:
jonpall@bolungarvik.is, birgir@isafjordur.is, drangsnes@drangsnes.is, sveitarstjori@reykholar.is, sveitarstjori@strandabyggd.is,
bragi@sudavik.is, sveitarstjori@talknafjordur.is, baejarstjori@vesturbyggd.is, arneshreppur@arneshreppur.is, "Finnbogi Sveinbjörnsson" <
finnbogi@verkvest.is>, "Aðalsteinn Óskarsson" <adalsteinn@vestfirdir.is>, vsb@simnet.is
Date:
15.04.2020 18:33
Subject:
Atvinnuleysistölur teknar niður að morgni 15. apríl 2020

Til sveitarfélaga á Vestfjörðum, Vestfjarðastofu, Verkalýðsfélags Vestfjarða og Verkalýðs- og sjómannafélags Bolungarvíkur
[attachment "Vestfirðir 15 april 2020.docx" deleted by Guðrún Stella Gissurardóttir/VMST]
Sent til upplýsingar. Mkv.Guðrún Stella, Vinnumálastofnun

Tölvupóstur þessi og viðhengi hans kunna að innihalda trúnaðarupplýsingar. Ef þú ert ekki réttur viðtakandi, er þess óskað að þú gætir fyllsta trúnaðar og
leyndar, hvorki lesir, skráir, afritir né notfærir þér tölvupóstinn á nokkurn hátt, eins og þér er skylt skv. 5. mgr. 47. gr. laga nr 81/2003 um fjarskipti. Jafnframt
er farið fram á að þú tilkynnir til sendanda um móttöku tölvupóstsins eins fljótt og verða má, með því að endursenda tölvupóstinn eða með sjálfstæðum
tölvupósti. Loks er þess óskað að þú eyðir tölvupósti þessum, viðhengjum hans og afritum ef um þau er að ræða.
This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are

not the intended recipient, you should delete this message and are hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of
any action based on it, is strictly prohibited.

