
Um margra ára bil hefur verið 
haldið í þá hefð að nemendur 
komi saman á piparkökudegi 
foreldrafélags Gsnb norðan 
Fróð ár heiðar til að baka og 
skreyta piparkökur.

Að þessu sinni var pipar
köku dagurinn haldinn laugar
daginn 29. nóvember og var 
bakað á Hellissandi og í Ólafs
vík, foreldrar og systkini mæta 
með nemendum og svo er látið 
reyna á listfengið, bæði í bakstri 
og skreytingum.

Fín mæting var í ár og jóla
neistinn greinilega að kvikna 
hjá bæjarbúum.

jó

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Skreyttar piparkökur
675. tbl - 14. árg. 4. desember 2014 

AUGLÝST EFTIR UMSÓKNUM Í 
VAXTARSAMNING VESTURLANDS

Vaxtarsamningur Vesturlands veitir styrki 
til nýsköpunar- og atvinnuþróunarverkefna 

á Vesturlandi.

Á heimasíðu Vaxtarsamningsins www.vaxtarsamningur.is  
undir �ipanum „Umsóknir“  er umsóknareyðublað og 
upplýsingar um reglur og viðmið varðandi styrkveitingar.

Umsóknum skal skilað rafrænt á netfangið
vaxtarsamningur@vaxtarsamningur.is  

Frestur til að skila umsóknum er til 10. desember 2014



Svæðisskipulag Snæfellsness 
„Andi Snæfellsness  auðlind 
til sóknar” fékk, þann 26. nóv
ember, Skipulagsverðlaunin 
2014. Það var stoltur og glaður 
hópur frá Snæfellsnesi sem kom 
saman í Ráðhúsi Reykjavíkur, til 
að taka við þessari viðurkenningu 
ásamt ráðgjafarfyrirtækinu Alta, 
sem veitti faglega ráðgjöf við 
skipulagsgerðina.

Verðlaunin eru veitt á tveggja 
ára fresti og í ár var dómnefnd 
skipuð af Skipulags fræðinga
félagi Íslands, Arkitektafélagi 
Ís lands, Tæknifræðingafélagi 
Ís  lands, Verkfræðingafélagi Ís 
lands, Félagi íslenskra lands
lags arki tekta, Ferðamálastofu 
og Sambandi íslenskra sveitar
félaga.

Í ár var sérstök áhersla á 
skipulagsgerð í tengslum við 
ferðaþjónustu og samþættingu 
hennar við það byggða umhverfi 
og náttúru sem fyrir er. Einkum 
var skoðað hvernig faglega 
unnið skipulag gæti styrkt 
staðar anda og samfélög, til 
hagsbóta fyrir íbúa, ferðamenn 
og umhverfið.

Í umsögn dómnefndar segir 
m.a.: 

“Að mati dómnefndar er 
svæðis  skipu lagið afar vel unnið, 
mun nýtast vel til aðal skipu
lags gerðar fyrir sveitar félögin á 
svæðinu og er góð fyrirmynd fyrir 

önnur sveitar félög. Vel er staðið 
að greiningum á svæðinu sem 
og að gerðaráætlun til framtíðar. 
Skipu lagsverkefnið felur jafn
framt í sér nýbreytni við skipu
lagsgerð hvað varðar samvinnu 
sveitarfélaga á svæðisvísu við 
fulltrúa úr atvinnulífinu og 
íbúa, en þessir aðilar unnu 
sem einn hópur að svæðis
skipu  laginu. Ennfremur er 
svæðis  skipu lags gerðin hluti af 
undir búningi og þróun Svæðis
garðs ins Snæfellsness, sem er 
frum kvöðla starf á Íslandi hvað 
varðar samvinnu um atvinnu 
og byggða þróun á svæðisvísu.”

Nánari upplýsingar um 
svæðis skipu lagið og Svæðis
garðinn Snæfellsnes eru á www.
snaefellsnes.is og www.alta.is

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og 
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og 
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

               Sandholt 22a, Ólafsvík

               355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Svæðisskipulag verðlaunað

Eins og flestir hafa tekið eftir 
þá gerði virkilega slæmt veður 
um síðustu helgi, sem betur fer 
urðu ekki slys á fólki og aðeins var 
um minni háttar tjón á eignum. 
Eins og svo oft áður þá stóðu 
björgunarsveitirnar vagtina 
og Björgunarsveitin Lífsbjörg 
var þar ekki undanskilin. Á 
heimsíðu sveitarinnar er hægt 
að sjá myndband sem tekið 
var upp á meðan á aðgerðum 

stóð. Þar segir einnig að sveitin 
var með tvo hópa sem fóru um 
bæinn að festa niður þakplötur 
og grípa trampólín á ferðalagi, 
smáhýsi og sólpallar voru einnig 
á ferðinni ásamt bílskúrshurðum 
sem fuku upp eða voru við það 
að gefa sig. Mest var að gera í 
Ólafsvík en þó nokkuð var að 
gera á Hellissandi líka. 

jó

Slæmt veður

JÓLATÓNLEIKAR	  
Kirkjukórs	  Ólafsvíkur	  

 

„Hátíðleg jólastemmning og létt sveifla“ 

 
 

verða	  haldnir	  

í	  Ólafsvíkurkirkju	  
	  

fimmtudaginn	  11.	  des.	  	  	  
kl.	  20:00	  

	  

Kaffi	  og	  Konfekt	  á	  eftir	  í	  safnaðarheimilinu.	  
	  

Aðgangseyrir	  	  1.500,-	  Kr	  	  	  -	  	  	  börn	  frítt	  

Allir	  velkomnir	  !	  
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Ólafsbraut 55      |     355 Ólafsvík     |     www.olis.is    |    436 1212

CANON EOS 1200D

SONY 48” W6 SJÓNVARP LENOVO G50 FARTÖLVA

CANON PIXMA MG5650

89.900 kr.

175.990 kr. 59.900 kr.

19.900 kr.
M/ 18-55 IS linsu 
Kennslubók, námskeið og Camlink þrífótur fylgir með. 
Valin besta DSLR byrjendavélin af EISA 2014-2015.

Örþunnt og glæsilegt. Full HD LED háskerpa.  
Netteng janlegt og innbyggt WiFi.

Stílhrein fartölva á frábæru verði. 
4GB minni, 1TB diskur, Win 8.1 Home.

Háþróaður ¡ölnota prentari með WiFi. 
Prentun, ljósritun og skönnun. 
Sparaðu pappír með prentun báðum megin.

GRÆJAÐU JÓLIN
ÞÚ FÆRÐ ÞESSAR GÆÐAVÖRUR Í NÝRRI VERSLUN  
OLÍS REKSTRARLANDS ÓLAFSVÍK



Ansi góður mánuður var að 
klárast og mokveiði var allan 
mánuðinn á miðunum úti 
fyrir Vestfjörðum, þar voru 
margir togarar og frystitogarar 
á veiðum sem og línubátarnir. 
Tveir SH línubátar af minni 
gerðinni fóru vestur og gekk 
nokkuð vel. Kristinn SH landaði 
147 tonnum í 19 róðrum og 
mest 14,2 tonn í einni löndun. 
Tryggvi Eðvarðs SH var með 103 
tonn í 16 róðrum og mest tæp 
10 tonn í einni löndun. 

Af stærri línubátnum þá var 
Rifsnes SH með 294 tn í 5, 
Tjaldur SH 278 tn í 6, Örvar SH 
264 tn í 5. Grundfirðingur SH 
250 tn í 5, Þórsnes SH 221 tn í 4, 
Saxhamar SH 212 tn í 5, Hamar 
SH 169 tn í 5 og Gullhólmi SH 
164 tn í 4.

Af öðrum smábátum má nefna 
Lilju SH sem hóf róðra frekar 
seint í nóvember en landaði 25 
tn í 9 róðrum. Vísir SH 13 tn 
í 8. Guðbjartur SH 66 tn í 12, 
Brynja SH 64 tn í 13, Sæbliki 
SH 54 tn í 12, Álfur SH 49 tn í 
13. Stakkhamar SH 43 tn í 11, 

Sæhamar SH 40 tn í10. Rán SH 
hefur landað 30 tonnum í 14 
róðrum. 

Netaveiðarnar gengu ágæt
lega og þótt að mokveiði hafi 
verið í þorskinum úti fyrir Vest
fjörðum, þá fór enginn neta
bátur frá Snæfellsnesinu vestur. 
Grímsnes GK frá Njarðvík fór 
vestur og landaði þar um 60 
tonnum í 4 róðrum af þorski 
sem landað var í Bolungarvík. 
Magnús SH var með 54 tonn 
í 12, Bárður SH 29 tonn í 12. 
Glófaxi VE 27 tn í 4 af skötusel 
sem landað var í Grundarfirði. 
Ólafur Bjarnason SH 21 tn í 12.

Fjólu SH gekk ansi vel á 
ígulkerjunum og landaði 54 tonn 
í 24 róðrum. Hannes Andrés
son SH heldur áfram hörpu
disksveiðum og gengur nokkuð 
vel. Hefur landað 89 tonnum í 
20 róðrum í nóvember. Blíða SH 
30 tonn í 14 af beitukóngi. Allir 
þessir þrír bátar hafa landað í 
Stykkishólmi.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

OPNUNARTÍMI 
FRÁ 8. DESEMBER   

MÁN-FÖS  11-12 
13:30-18 OG 20-22

LAUGARDAGA 13-18

SUNNUDAGA 13-16

ÁVALLT KÓSÝ STEMNING Á KVÖLDIN

Þeir sem ætli að nota rafmagn úr kirkjugarðinum 
til að lýsa upp leiði fyrir jólin, greiði 2.000,- inn á 
reikning kirkjunnar fyrir 15. desember.

Banki: 0194 - 26 - 76          Kt.: 500269-4999

Bent er á að nauðsynlegt er að nota vatnsheldar seríur.

Jólakveðjur

Við erum að taka á móti  
jólakveðjum í jólablað Jökuls.

Vinsamlegast hafið samband

fyrir föstudaginn 
12. desember 

steinprent@simnet.is og 436 1617

ÍBÚÐ TIL LEIGU

Til leigu á Hellissandi er 50 fm. íbúð á annarri hæð.
Íbúðin er nýuppgerð með nýrri eldhúsinnréttingu.

Upplýsingar í síma 892 4143



www.Samkaupurval.is 
Verð eru birt með fyrirvara um villur og eða myndavíxl.
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Slökkviliðið í 
heimsókn

Það segir frá því á Facebook
síðu Grunnskóla Snæfellsbæjar 
að slökkviliðsmennirnir Matt
hías, Sigurður og Þórarinn 
mættu í fullum skrúða á slökkvi
liðs bílnum á föstudag í skólann 
á Hellis sandi.

Þeir fóru í heimsókn í 3. 
bekk og voru með fræðslu fyrir 
nem endur um eldvarnir. Einnig 
komu Harpa og Ingibjörg úr 
Lions klúbbnum Þernunni og 
Ingi gerður, Svanfríður og Þór

dís frá Lionsklúbbnum Rán í 
heim sókn og færðu nemendum 
í 3. bekk litabók um eldvarnir.

Að þessu loknu fóru nem
endur á rúntinn með slökkvi
liðs bílnum. Hver veit nema 
að í hópnum leynist slökkvi
liðsmenn fram tíðar innar!!

Síðan fór fram hin árlega 
bruna æfing á Hellissandi þar 
sem æfð er rýmingaráætlun 
skólans.

Ekki var nú skorið hátt um s.l. 
helgi allt frá 4 og upp í 9 stig. 
Tveir hópar duttu niður um 5 
sæti og virðist S.G. Hópurinn 
nálgast botninn á fullri ferð, 
því hópurinn fékk bara 4 
stig um helgina og var það 
iðnaðarmaðurinn í hópnum 
sem tippaði einn og óstuddur. 
Þá fór Gömlu group upp um 5 
sæti og sá Hadda alfarið um að 
tippa. Félagarnir í Sir Alfredo 
minnka alltaf við sig í skori um 2 
helgi eftir helgi og fer fram sem 
horfir verða þeir komnir niður 
í núll fyrir jól (Stína verður að 
fara að taka í taumana). Þetta á 
einnig við um Frænkuna eftir 
að Svanur hleypti Gæja að 
seðlinum (hvar er Rósa?) svo 
ekki sé talað um Sigurdís sem 
hefur færst úr þriðja sætinu í 
það sjöunda á tveimur helgum, 
Sverrir verður að fara að vanda 
sig betur. Nú er RuBen kominn 

vel upp fyrir bæði El Classico 
og S.G. Hópinn enda er Ben 
mjög glaður þessa dagana 
það sama verður ekki sagt um 
annan helming Bryggjupollana 
sem færast neðar og neðar 
töfluna. Púkarnir halda enn í 
við Grobbelear og eru báðir 
hóparnir jafnir að stigum aðra 
helgina í röð. Rauðu djöflarnir 
tóku allt í einu við sér og fóru 
upp um 4 sæti en Dingó sem 
kom inn í annari umferð er 
kominn í 14. sætið og fór upp 
um 6 sæti um helgina og er 
kominn upp fyrir S.G. Hópinn 
eins og Brettagaurarnir. Nú þá 
er Anfield kominn þétt upp að 
S.G. Hópnum eins og Tópas. 
Einn hópur hefur aldrei fengið 
lægra skor en 7 en það eru 
Púkarnir, nú af öðrum hópum 
er lítið að segja. 

Gummi Gísla

Sumir í frjálsu falli

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 38.400
Heilsíða í svarthv.  25.600
Hálfsíða í svarthv. 16.400
1/4 í svarthv.    10.700
1/8 í svarthv.   7.800
1/16 í svarthv.     4.800

Verðin eru öll með 25,5% vsk

Smáauglýsingar kosta 750,- 
og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.

Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Lit auglýsingar
Opna í lit  69.000
Heilsíða í lit  46.000
Hálfsíða í lit 31.000
1/4 í lit  22.700
1/8 í lit  14.700
1/16 í lit    9.900



Grænlendingar koma í heimsókn
Landslið grænlendinga í 

innan hússknattspyrnu kemur 
í heim sókn í Snæfellsbæ á 
miðviku  daginn kemur, 10. 
desem ber og leikur einn leik 
við heima menn í VíkingÓ. 
Leikurinn verður í íþrótta
húsinu og hefst kl. 18.00. 
Grænlendingarnir eru í æfinga
ferð hér á Íslandi og leika fyrir 
sunnan, við Víði í Garði, á 
þriðju daginn. Fróðlegt verður 
að sjá getu þeirra, því reikna má 
með að þessi íþrótt henti þeim 
ágæt lega. Sýnum vinum okkar 
í vestri þann sóma að mæta og 
búa til góða stemmningu, sem 
gerði heimsókn þeirra hingað 
eftir minnilega. Aðgangur er 
ókeypis í boði Brim.

Víkingur endaði í efsta sæti í 
sínum riðli, en seinni umferðin 
var leikinn um síðustu helgi. 
Víkingur vann alla sína leiki og 
fékk aðeins á sig eitt mark, það 

var í síðasta leiknum sem var gegn 
Skalla grím, Grundarfjörður 

end aði í öðru sæti, Snæ fell 
í þriðja og Skallagrímur rak 

lestina. Víkingur fer því í úr slita
keppnina.             óhs

Álestur þungaskattsmæla
tímabilið 01.12 til 15.12 2014

Mælaálestur alla virka daga 
milli 8 og 10 hjá Vegagerð við Fossá.

Upplýsingar í síma 893 3604 og 894 3611



Rauðhærði drengurinn 
Jón stendur að loknum 
grunn-skóla á vega-
mótum og upplifir sig 
algjörlega utan-garðs í 
sam-félaginu. Hann 
fjallar hér hispurs-laust 
um hrakfarir sínar og 
áföll í íslensku skóla-
kerfi, lýsir svæsnu 
einelti sem hann varð 
fyrir, tímabili sínu sem 
Hlemmari, misjafnlega 
lukkaðri framgöngu 
sinni í íslensku 
atvinnulífi og 
hörmulegum ferli sem 
rokksöngvari. 

Miðvikudagskvöldið 10.desember kl. 20:00 
Tileinkuð Kristni Kristjánssyni (Didda í Bárðarbúð) 

10.bekkur grunnskólans sér um að kynna höfunda og selja veitingar, 1000 krónur fyrir  fullorðna og 500 krónur 
fyrir börn yngri en 15 ára í fylgd með fullorðnum.   Enginn posi á staðnum.  

Jón Gnarr         Þorgrímur Þráinsson      Soffía Bjarnadóttir         Stefán Máni        Ingibjörg Reynisdóttir 

Kona fær óvænt símtal 
sem sendir hana í 
ferðalag frá Karijoki til 
Flateyjar um miðjan 
vetur til að mæta í 
jarðarför. Í 
vetrareyjunni rekur 
sálma, drauma og 
minningar á land sem 
þvinga hana til að rýna 
í sitt eigið sár og 
horfast um leið í augu 
við hina 
goðsagnakenndu Siggý 
– móðurina sem rís 
reglulega úr ösku með 
sólina í höfðinu. 

Þar segir frá Kristófer, 
manni sem virðist 
hafa það allt, en glans
-myndin er brot-hætt. 
Fljótlega eftir að 
Kristófer missir 
vinnuna tekur veröld 
hans að hrynja og 
jafnvel þó að hann 
reyni að flýja út á land 
kemur allt fyrir ekki, 
hann neyðist til að 
horfast í augu við 
fortíðina. 

Sara er íslensk 
nútímakona; kaótísk, 
einhleyp og barnlaus. 
Hún er blaðakona á 
heilsutímariti en lifir í 
algjörri mótsögn við 
gildi blaðsins. Sara er 
eirðarlaus og hana 
dreymir um 
breytingar, en mun 
sá draumur 
raunverulega fylla 
tómarúmið innra 
með henni? 

Fimm unglingar aka 
inn í myrkrið með 
gps-hnit og óljósa 
leiðarlýsingu sem á 
að vísa þeim á heita 
laug úti í óbyggðum. 
Tunglið breiðir 
drungalega birtu yfir 
landslagið og engu 
þeirra er alveg rótt 
þegar þau stíga út úr 
bílnum. Þó hafa þau 
ekki hugmynd um 
hvaða ógnir bíða 
þeirra 

Áritaðar bækur frá höfundum til sölu á staðnum. 



Í haust hafa staðið yfir fram
kvæmdir við vatnsveitu Snæ
fells bæjar í Ólafsvík.  Verið er 
að endur nýja gamla lögn sem 
er komin til ára sinna en gamla 
lögnin er að mestum hluta 
úr asbesti. Heildarlengd nýju 

lagnar innar er um 2.300 metrar.  
Sam setningu lagnarinnar er að 
ljúka og einungis spurning um 
að fá hagstætt veður til að klára 
það sem eftir er. Að auki var 
einni lind bætt við kerfið.

snb.is

Í tilefni af  Fullveldisdeginum 
komu nemendur og starfsfólk 
Grunnskóla Snæfellsbæjar á 
Hellissandi saman á sal skólans. 
Þar sýndu nemendur hvert öðru 
afrakstur vinnu sinnar í tilefni 
dagsins og sungu saman. Kynnar 
á hátíðinni voru þau Emilý Elvan 
og Davíð Svanur úr 4. bekk. 4. 
bekkur sýndi skjaldarmerkið og 
sagði frá því. 3. bekkur hafði 
kynnt sér forseta lýðveldisins 
frá upphafi og sagði frá þeim. 2. 

bekkur lærði um litina í Íslenska 
fánanum og söng frumsamið 
lag um þá. 1. bekkur söng lagið 
Á íslensku má alltaf finna svar og 
veifuðu þau íslensku fánunum 
sínum sem þau höfðu búið til. Í 
tilefni dagsins var einnig þema í 
klæðaburði og var það auðvitað 
fánalitirnir. Allir sungu svo 
saman þjóðsönginn og Ísland 
er land þitt við undirleik Nönnu 
Þórðardóttur. 

þa

Framkvæmdir 
við vatnsveitu

Fullveldisdegi 
fagnað

Kirkjan okkar

Ingjaldshólskirkja. 
Aðventukvöld verður sunnudaginn 7. desember kl. 20.

Sunnudagaskóli er sama dag kl. 11.

Opin jólaæ�ng Kórs Ingjaldshólskirkju verður 
þriðjudagskvöldið 9. desember kl. 20.  
Allir velkomnir, nýir félagar einnig.

Ólafsvíkurkirkja.
Tónleikar Barna- og skólakórsins verða 
miðvikudaginn 10. desember kl. 17.

Jólatónleikar Kirkjukórs Ólafsvíkur verða 
�mmtudaginn 11. desember kl. 20.

 Pétur Jóhannsson lætur 
senn af störfum fyrir VÍS sökum 
aldurs og tekur Jóhann sonur 
hans við keflinu í Snæfellsbæ 
1. mars á næsta ári. Óverulegar 
breytingar verða á starfseminni 
sem verður áfram til húsa að 
Ólafsbraut 34 og afgreiðslutími 
frá 8:3016:30 eftir sem áður.

 „Það er ánægjulegt að Jóhann 
hafi verið reiðubúinn að feta í 
fótspor föður síns. Hann hefur 
góðan grunn til að gegna þessu 
hlutverki og við hlökkum til 
samstarfsins. Um leið þökkum 
við Pétri kærlega fyrir vel unnin 
störf undanfarin 16 ár og óskum 
honum velfarnaðar,“ segir Jón 
Gunnlaugsson umdæmisstjóri 
VÍS á Vesturlandi.

 „Ég hef fengið nasaþefinn 
af tryggingastarfseminni hjá 

pabba. Stefnan er að halda 
áfram því góða starfi sem unnið 
hefur verið og reyna að gera enn 
betur,“ segir Jóhann glaðbeittur 
og hlakkar til að þjóna íbúum 
Snæfellsbæjar fyrir hönd VÍS á 
nýju ári.

Breytingar hjá 
VÍS í Snæfellsbæ



Unga fólkið af Snæfellsnesi 
hefur verið að gera góða hluti í 
knattspyrnu undanfarið.

Strákarnir í 4. flokki karla 
sigruðu Keflavíkurmótið með 
nokkrum yfirburðum í lok 
nóvember og stúlkurnar í 4. 
flokki kvenna sigruðu einnig 

Keflavíkurmót sem var haldið 
síðastliðinn laugardag, stelp
urnar unnu alla sína leiki og 
fengu ekki á sig mark. 

Þetta er flottur árangur hjá 
krökkunum og vonandi sýnis
horn af því sem þau munu gera 
næsta sumar.  jó

Fjör í fótboltanum

Jólakaffihúsakvöld í 
félagsmiðstöðinni Afrep

Fimmtudaginn 4. des, frá kl: 20 - 21:30 
ætlum við krakkarnir í félagsmiðstöðinni Afdrep 

að vera með jólaka�húsakvöld 
fyrir alla bæjarbúa Snæfellsbæjar.

það kostar 500 kr inn 
og innfalið er ka�, kakó og smákökur

 
 kær kveðja, Afdrep

Allir að 
mæta með 
jólaskapið

félags eldri borgara í Snæfellsbæ 
verður sunnudaginn 7. desember

 í félagsheimilinu Klifi 
og hefst kl. 15

Margir góðir munir, kökur o.fl.
Einnig í boði heitt kaffi, súkkulaði, 

vöfflur og rjómi á kr. 600,-

Nefndin

JÓLATÓNLEIKAR	  

	  
Barna-‐	  og	  Skólakórs	  Snæfellsbæjar	  

verða	  haldnir	  

í	  Ólafsvíkurkirkju	  

miðvikudaginn	  10.	  des	  kl.	  17:00	  .	  
Aðgangseyrir:	  frjáls	  framlög	  til	  styrktar	  kórsins	  –	  allir	  velkomnir	  !	  



Haustið hefur verið tiltölulega 
gott til að klára framkvæmdir sem 
ekki gafst tími til að vinna við í 
sumar, heilmiklar framkvæmdir 
hafa verið á vegum Þjóðgarðsins 
Snæfellsjökuls undanfarið 
og nú síðast var lokið við að 

gera göngupalla við vitann á 
Öndverðarnesi. Pallarnir eru 
samtals 67 metrar að lengd og 
liggja þeir frá vitanum og að 
brunninum Fálka.

jó - myndir þjóðg.

Bætt aðgengi

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar

FUNDARBOÐ - 270. FUNDUR

Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar, 
fimmtudaginn 4. desember 2014 og hefst hann 

í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1. Fundargerð 121. fundar menningarnefndar, dags. 24. nóvember 2014.
2. Fundargerð 177. fundar fræðslunefndar, dags. 27. nóvember 2014.
3. Fundargerð 86. fundar umhverfis og skipulagsnefndar, dags. 25. 

nóvember 2014.
4. Fundargerð 114. fundar hafnarstjórnar, dags. 1. desember 2014.
5. Fundargerð 1. fundar aðalskipulagsnefndar, dags. 21. nóvember 2014.
6. Fundargerðir 144. og 145. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga, 

dags. 7. okt. og 11. nóv. 2014.
7. Bréf frá Björgu Ágústsdóttur, dags. 29. nóvember 2014, varðandi 

fundargerð 15. fundar svæðisskipulagsnefndar, dags. 14. nóvember 
2014, ásamt erindi til sveitarstjórna um afgreiðslu á endanlegri útgáfu 
svæðisskipulagstillögu.

8. Fundargerðir 141. og 142. fundar Breiðafjarðarnefndar, dags. 13. 
maí og 27. október 2014.

9. Fundargerðir 13., 14., 15. og 16. fundar samtaka 
sjávarútvegssveitarfélaga, dags. 12. september , 7. október, 8. október 
og 3. nóvember 2014.

10. Fundargerð aðalfundar samtaka sjávarútvegssveitarfélaga, dags. 8. 
október 2014.

11. Fundargerð 822. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
dags. 21. nóvember 2014.

12. Bréf frá Dagbjörtu Agnarsdóttur, dags. 1. desember 2014, varðandi 
rekstur Sjávarsafnsins í Ólafsvík.

13. Bréf frá kennurum í verklegum valáföngum í GSNB, dags. 6. nóvember 
2014, varðandi sýningarpláss fyrir myndlistar og handverkssýningu 
valáfanga í 8. – 10. bekk.

14. Bréf frá menningarnefnd, dags. 24. nóvember 2014, varðandi 
Pakkhúsið og bókasafnið.

15. Bréf frá Frostfiski hf., dags. 13. nóvember 2014, varðandi vindmyllur 
í Ólafsvík.

16. Bréf frá Veritas lögmönnum, dags. 7. nóvember 2014, varðandi beiðni 
um umsögn um jörðina Bjarg á Arnarstapa.

17. Bréf frá eigendum Amtmannshússins á Arnarstapa, dags. 28. nóvember 
2014, varðandi ferðamannastraum á Arnarstapa.

18. Bréf frá Snorraverkefninu, dags. 17. nóvember 2014, varðandi 
stuðning við verkefnið sumarið 2015.

19. Bréf frá Mennta og menningarmálaráðuneytinu, dags. 25. nóvember 
2014, varðandi styrk vegna námsupplýsingakerfis.

20. Bréf frá félags og húsnæðismálaráðherra, dags. 10. nóvember 2014, 
varðandi verkefndið Virkjum hæfileikana.

21. Bréf frá Smabandi íslenskra sveitarfélaga, dags. 2. desember 2014, 
varðandi viðtalsaðstöðu fyrir ráðgjafa Vinnumálastofnunar.

22. Bréf frá Landssambandi slökkviliðs og sjúkraflutningamanna, dags. 
1. desember 2014, varðandi styrk vegna Eldvarnaátaksins 2014.

23. Minnisblað frá bæjarstjóra, dags. 2. desember 2014, varðandi 
listamannamiðstöð í Líkn.

24. Tillaga um sameiningu leikskólanna – frestað á 268. fundi 
bæjarstjórnar.

25. Þriggja ára áætlun A og Bhluta stofnana Snæfellsbæjar fyrir 2016
2018.  Síðari umræða.

26. Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar A og Bhluta stofnana fyrir árið 2015.  
Síðari umræða.

27. Minnispunktar bæjarstjóra.

Snæfellsbæ, 2. desember 2014

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Fjárlaganefnd afgreiddi fjár
laga frumavarp næsta árs í 
síðustu viku. Meðal annars var 
ákveðið að auka tekjur með því 
að lækka afslátt af vörugjöldum 
á fólksbifreiðar sem bílaleigur 
hafa notið, úr einni milljón 
niður í 500 þúsund krónur. 
Þá var einnig ákveðið að 
hækka lágmarksverslun fyrir 
endurgreiðslu á virðisaukaskatti 
til erlendra ferðamanna (e. tax 
free) úr 4.000 krónum upp í 
7.000 krónur.

Þær tillögur sem ríkisstjórnin 
hafði lagt fram til breytinga á 
fjárlagafrumvarpinu munu 
halda sér en einnig var ákveðið 
að veita 1.500 milljónum króna 
til ýmissa verkefna. Meðal 
annars verður 300 milljónum 
króna varið í uppbyggingu 
á ljósleiðara annars vegar á 
Snæfellsnesi og í Skaftártungum 
og hins vegar á Norðausturlandi, 
þ.e. í fjarskiptasjóð.

jó

Fjármunir fundnir 
í ljósleiðara
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Opnum nýja og stórglæsilega 
verslun Olís–Rekstrarlands 
föstudaginn 5. desember!

Allt fyrir 
sjávarútveginn

Allt fyrir 
landbúnaðinn

Allt fyrir 
reksturinn

Hjá okkur færðu gæðavörur fyrir reksturinn, landbúnaðinn og sjávar-
útveginn auk almennra rekstrarvara fyrir heimilið. Auk þess bjóðum 
við gott úrval af útivistarfatnaði og skóm.

Opið 8–18 virka daga og 10–16 
á laugardögum fram að jólumÞú finnur okkur á Ólafsbraut 55, Ólafsvík

Fjöldi opnunartilboða!


