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Teuliad : Brieg Ar FLOC'H 

SARL IMMO-PONDI,
7, hent Roazhon

56300 Pondivi
ivonigskouarneg@immopondi.fr

Niverenn Siret : 523 534 654 000 13
N.A.F : 5643

 

 
 
 

 

Ti e kreiz-kêr Pondivi 

 
 Ti bras 120 m2, nevez izolet, 1 estaj dezhañ, savet e 

1980 war un dachenn gloz. 
 3 mn war-droad diouzh kreiz-kêr Pondivi. Harz bus e-

kichen. 
 Kegin gant an holl aezamantoù. 
 Sal vras ha saloñs gant un oaled serr. Tommerez kreiz 

dre fioul. 
 Peder c'hambr, teir anezho gant armelioù-moger. 
 Sal-dour ha privezioù en traoñ hag en nec'h (kibell vras 

+ strinkerez + dar doubl).  
 Kav + karrdi : 90 m2. 

 Liorzh 500 m² gant gwez a bep seurt. 
 Bilañs energiezh : D 

Priz : 180 000 € 

 
 
 

 

Ti ekologel e Silieg (lotisamant Oglenn 

ar Vourc'h) 
 
 Ti bras140 m2, gant un estaj, savet e 2009.  
 Kegin digor war ur sal vras. 
 Pemp kambr.  
 Privezioù ha privezioù sec'h. Sal-dour gant strinkerez.  
 Tommerez kreiz diwar greun koad. Beol da zastum an 

dour-glav (evit ar privezioù, evit gwalc'hiñ an dilhad 
hag evit al liorzh). Mogerioù ha speurennoù savet gant 
biobrik. Izolet gant paper drailhet. Prenestrer troet war 
ar Su. Tommerezioù tredan e div gambr. Panell-heol. 

 Apoteiz gant un derasenn warni.  
 Karrdi bras. Loch-koad evit an ostilhoù. 
 Liorzh 1000 m2. 
 Bilañs energiezh : B 

Priz : 210 000 € 
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Bro Bondi   
 

82 000 a dud (59 den/km²) 
45 kumun 

 

  
 

TOURNEZ LA PAGE 

SILIEG 
Emañ Silieg, bourc'h uhelañ departamant ar Mor-Bihan 
(270 m), er Vro-Bourlet, 20 km diouzh Pondivi. 
 
Stalioù ha servijoù : 
- tavarnioù, bouloñjerezh, ti-krampouezh, stal kazetennoù ha 
butun, garaj, stal-esañs. 
- infirmierez, levraoueg, ul lec'h da dennañ argant, tachenn-
gampiñ, ostaleri-vakañsoù. 
 
Kevredigezhioù : 
- Yoga, livañ, judo, sirk, pourmen war droad, war V.T.T., war 
varc'h. 

PONDIVI 
Isprefeti an departamant. 
 
Servijoù : lez-varn, ospital, klinikenn, mediaoueg, poull-
neuial, marc'had bep sizhun, gourmarc'hadoù ha stalioù a 
bep seurt. 

Skolioù : 
10 skol (Diwan, 3 skol brevez, 6 skol bublik) 
3 skolaj (1 prevez, 2 publik), daou anezhe gant un hentenn 
divyezhek 
5 lise (2 prevez, 3 publik) 
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Endro 
Ur gêriadenn ekolo 
Silieg : ur Freibourg bihan e kreiz Breizh 
 

 
E Silieg, ur gumunig vihan a 450 den e-kreiz 
Breizh, en deus divizet ar maer, Serj Moelo, 
ober e seizh gwellañ evit doujañ ouzh an 
endro dre e bolitikerezh pemdeziek. Hiziv-
an-deiz, pa rank an holl soursial buan eus an 
afer mallus-se, e teu ur bern tud eus Bro-
C'hall a-bezh da Silieg evit gweladenniñ ar 
gumun ha klask kompren penaos e c'heller 
mont war an hent-se. 
Niverus eo an dud a zeu da welet Silieg 
neuze. Met lod a blij kement ar gumun dezho 
ma teuont... da chom enni. Ul lotisamant 
ekologel, "kêriadenn eko-sitoian Oglenn ar 
Vourc'h", a zo war sevel ha gwerzhet pe 
dalc'het eo an holl dachennoù dija. 
Beolennoù da zastum an dour glav a zo bet 
lakaet war bep tachenn ha reolennoù a zo bet 
savet gant ar c'huzul-kêr evit lakaat sevel tiez 
diouzh doareoù ekologel (tiez plouz, koad, 
biobrik, energiezhioù padus, ha kement 'zo). 
Kuzuliet e vez ar berc'henned gant ar 
gevredigezh "Skol tiez Silieg" a zo he fal 
ivez aozañ stajoù evit stummañ ar muiañ a 
dud war an teknikoù ekologel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ma 'z eo bet ijinet ha boulc'het an traoù gant 
ar maer, en deus gouiet hemañ lakaat tud ar 
vro da gemer perzh er politikerezh-se. Hag 
evit pep raktres 'z eus bet aozet degadoù a 
emvodoù. A-drugarez da se n'eus savet den 
a-enep pa 'z eus bet savet tourioù-avel da 
skouer. Gwelloc'h c'hoazh, ar gevredigezh 
"Avel Silieg" he deus kinniget da dud ar vro 
prenañ lodennoù digant perc'henn an 
tourioù-avel : an hanter eus an arc'hant 
gounezet diwar ar produiñ tredan a vo 
implijet evit raktresoù all e Silieg. Ur 
gevredigezh all, "Nerzh Silieg" hec'h anv, a 
labour evit nevesaat un ti-feurm kozh, e-
kichen an tourioù-avel, evit digeriñ ur mirdi 
diwar-benn an energiezhioù padus dec'h, 
hiziv ha warc'hoazh. 
Evit gweladenniñ Silieg (etre Gwareg ha 
Pondi) ti-kêr : 02 97 27 60 13. Milin Pont 
Samouel 02 97 27 62 66 / www.pont-
samouel.net. 
Kreizenn Vakañsoù Krenihuel : 02 97 27 64 
22 / www.lvt-crenihuel.com.  
Diwar Muriel ar Morvan, "Ya !" nn 128 miz 
Du 2007
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