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Afhentu sjálfvirkt hjartahnoðtæki

Víða um land hefur verið
safnað fyrir hjartahnoðtækjum
undanfarin misseri, tækin bera
heitið Lucas og eru sjálfvirk,
Lucas kemur alveg í stað eins
manns við endurlífgun og veitir
þar að auki mun árangursríkara
hnoð en nokkur maður getur
og þreytist að sjálfsögðu ekki.
Lucas er ekki fyrir öðrum við
endurlífgun en með notkun
þess skapast mun betra rými
fyrir bráðaliða, t.d. til að veita
öndunaraðstoð og lyfjagjöf
samhliða því að tækið hnoðar.
Í maí var farið af stað með
söfnun fyrir svona tæki til að hafa
í sjúkrabílum HVE í Ólafsvík, það
voru Þórarinn Steingrímsson
sjúkraflutningamaður hjá
Sjúkraf lutni ngum í Ólafsvík
og Guðjón Hólm Gunnarsson
aðstoðarvarðstjóri hjá Neyðar
línunni 112 sem stóðu fyrir
söfnuninni, þeir fengu Lions
klúbb Ólafsvíkur til samstarfs við
sig en lionsklúbburinn hélt utan
um söfnunina, í upphafi var gert
ráð fyrir að safna þyrfti um 2,5
milljónum en núna í október
þegar söfnuninni lauk kom í ljós
að safnast hafði heldur meira en
það. Því var ákveðið að bæta við
auka rafhlöðu og hleðslutæki
í báða sjúkrabílana í Ólafsvík.
Við afhendingu tækisins í
síðustu viku var tækið prófað á

skyndihjálpardúkkunni Önnu
og voru viðstaddir sammála um
að tækið sé mjög góð viðbót
við annars ágætann tækjakost
sjúkrabílanna.
Á myndinni sem tekin var
við afhendinguna er frá vinstri
Guðjón Hólm Gunnarsson frá
Neyðarlínunni, sjúkraflutninga
fólkið Guðbjörn Ásgeirsson,
Patryk Zolobow, Axel K. Davíðs
son, Guðbjörg Jónsdóttir, Birna
Dröfn Birgisdóttir, Þórarinn
Steingrímsson og lionsmenn

irnir Kristinn Kristóf erss on,
Mari
n ó Mortensen og Ari
Bjarnason. Fyrir framan hópinn
er skyndihjálpardúkkan Anna.

Fyrirtækjum, félögum og
einstaklingum sem tóku þátt
í söfnuninni eru færðar kærar
þakkir fyrir.

jó

Blómaverk eins árs

Verslunin Blómaverk fagnaði
eins árs afmæli þann 1. nóv
ember, af því tilefni var opið
laugard ag og sunnudag um
síðustu helgi og var boðið upp
á léttar veitingar, auk þess sem
heitt var á könnunni.
Fjöldi fólks af öllu Snæfells
nesi sótti verslunina heim um
helgina til að njóta flottra til

boða og sagði Þórdís Björgvins
dóttir eigandi Blómaverks að
þetta hafi einna helst minnt
á þorláks
m essu, svo lífleg
verslun var báða dagana.
Vonandi er þetta sýnishorn
af því sem koma skal og íbúar
Snæfellsness verði duglegir að
versla til jólanna í heimabyggð.
jó

KG fiskverkun stækkar
Undanfarið hafa verið í gangi
framkvæmdir við stækkun hús
næðis KG fiskverkunar á Rifi.
Húsið sem fyrirtækið er í er um
2000 fermetrar að grunnfleti og
var byggt árið 2007. Hluti hússins
er á tveimur hæðum, samtals er
húsið því um 2800 fermetrar að
stærð. Með nýbyggingunni sem
hafist var handa við að byggja
fyrir skömmu mun húsnæðið
stækka um 740 fm, þar verður
kælir auk þess sem hausun og
flokkun á fiski verður staðsett
í þessum hluta hússins, fram
að þessu hefur flokkun og
hausun farið fram í öðru húsi
með tilheyrandi flutningum,
það verður því mikið hagræði
af því að öll vinnslan sé komin
undir sama þak.
Húsnæðinu sem hefur hýst
hausun og flokkun verður svo
fundið annað hlutverk þegar
framkvæmdum er lokið. Líklega
verður nýbyggingin ekki tekin
að fullu í notkun fyrr en næsta
sumar vegna þess að vinnslan
verður endurskipulögð með

auknu rými, loka þarf verkun
inni til að færa til tæki og
vinnslulínur og er best að nota
sumarleyfislokun til þess.
Vélsmiðja Árna Jóns sér um
bygginguna en sér til aðstoðar
hafa þeir ráðið minni verktaka
af svæðinu.
jó

Óveður
sunnan heiðar
Um helgina blés hraustlega
í norðanátt á Snæfellsnesi og
þá verður veður oft slæmt á
sunnanverðu nesinu, jafnaðar
vindur fór talsvert yfir 20 metra á
sekúndu og í kviðum sló vindur
um og yfir 50 metra og gaf
vegagerðin út tilkynningu um
að á sunnanverðu Snæfellsnesi

Kirkjan okkar

Fjölskylduguðsþjónusta með barnakórnum
Sunnudaginn 9. nóvember kl. 11
verður fjölskylduguðsþjónusta í Ingjaldshólskirkju.
Barnakórinn syngur. Í senn sunnudagaskóli og
almenn guðsþjónusta.
Konni mætir, ekki missa af !

væri óveður.
Ekki fréttist af neinum alvar
legum tjónum en samkvæmt
venju þegar svona háttar til í
veðri þá flettist klæðning af
veginum neðst í Fróðárheiði
að sunnanverðu.
jó

Óskalagaguðsþjónusta

Hægt er að velja sér óskalag á kirkjanokkar.is
fram á miðvikudag 12. nóv vegna guðsþjónustu
í Ólafsvíkurkirkju kl. 20 þann 16. nóv.

Miðaverð á kvikmyndina

ALGJÖR SVEPPI
OG GÓI BJARGAR MÁLUNUM

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík

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

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími: 436 1617
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Örmót HSH í frjálsum
Föstudaginn 31. október
sl. var haldið örmót í frjálsum
íþróttum þar sem 10 ára og eldri
kepptu í hástökki, langstökki
án atrennu og þrístökki án
atrennu. Mótið var haldið í
Grundarfirði og var á vegum
HSH. Alls mættu 10 keppendur
til leiks, úr Grundarfirði og
Snæfellsbæ – en í Snæfellsbæ
var boðið uppá þjálfun í frjálsum
sl. haust, eftir nokkurt hlé í
þeirri íþróttagrein. Krakkarnir
stóðu sig með prýði og óvæntir

snilldartaktar litu dagsins ljós.
Í lokin var öllum boðið uppá
hressingu. Þetta mót var hugsað
sem bætingamót fyrir krakkana
og til að þau fengju árangurinn
skráðan í svokallaða afrekaskrá
inn á fri.is Það er aldrei að vita
nema svona örmót verði aftur
á dagskrá, síðar í vetur - mótin
eru einföld í sniðum og bjóða
krökkunum uppá tækifæri til að
spreyta sig í ólíkum greinum og
fá árangurinn skráðan.
bá

ÍBÚÐ TIL LEIGU
Á HELLISSANDI
Fjögurra herbergja, 140 fm íbúð til leigu
á Hellissandi, laus fljótlega.
Upplýsingar í síma 893-0480

Járnin nálgast
toppinn

Einbýlishús til leigu.
Fallegt 83 fermetra einbýlishús á einni hæð til leigu í lengri eða
skemmri tíma. Húsið er fullinnréttað og með húsgögnum og innbúi.
Eignin skiptist í forstofu, þvottahús, geymslu, eldhús,
stofu, tvö svefnherbergi og baðhergi.
Áhugasamir hafi samband við Ásmund S: 895 3000,
asmundur@hofdi.is

Þeir feðgar í Up the irons
hafa heldur betur tekið við sér
á þessu tímabili því þeir eru
komnir í annað sætið en eru
vanir að samgleðjast þeim í
neðri hluta töflunnar, en nú
hefur yngri hluti hópsins tekið
völdin. Grobbi heldur áfram
fyrsta sætinu, áhöfninni á
Helganum til mikillar gleði.
Nú Sörinn færist sífellt neðar
og neðar (og hefur Steinar
kennt undirrituðum um þessa
þróun). Þá eru Púkarnir komnir
upp fyrir miðju og voru það
einnig um s.l. helgi ég tók bara
ekkert eftir því, enda vanur að
sjá þá híma á bitanum niðri í
kjallara. Dimmalimm færðist
aðeins upp töfluna enda er
Silla að fara í hressingarferð til
útlanda en var ekki alveg viss
um hvort væri verið að fara til
Heidelberg eða Carlsberg, enda

skiptir það engu máli það var
bara einhver berg (vonandi þó
ekki bara inn í smiðju til Hrólfs
og Kristo). Anfield tók aðeins
við sér eftir heimkomuna og
fór upp um 2 sæti. Frænkan
datt niður um 5 sæti enda sá
Svanur um seðilinn einn og
óstuddur (hvar var Rósa?). Nú
þeir sem dvelja vonandi um
stundarsakir í neðri hlutanum
eru ekki í fyrsta skiptið á þeim
slóðum en virðast kunna vel
við sig þar eins og t.d., ja við
skulum ekki vera að nefna
nein nöfn. Svo eru hópar sem
virðast kunna best við sig á
miðri töflunni og virðast ekki
hætta sér ofar nema H.G. sem
er á hægri en rólegri siglingu
upp töfluna. Um aðra hópa
sem nefndir hafa verið er bara
ekkert að segja.
Gummi Gísla

Neyðarkall - til þín !
Nú munum við félagar, í björgunarsveitinni Klakk, ganga í hús í
Grundarfirði dagana 6. til 9. nóvember með Neyðarkall þessa árs.
Einnig ætlum við að vera í Samkaupum Úrval
frá kl. 14:00 föstudaginn.
Kauptu kallinn í heimahéraði, þannig styrkir þú okkur.

Hlökkum til að sjá ykkur !!
Félagar í björgunarsveitinni Klakk
Grundarfjarðarbæ

Kanelsnúðar og hjónabandssæla
Félagar í kirkjukór Ólafsvíkur
hófust handa við fjáröflun á
síðustu helgi en kórinn ætlar að
leggja land undir fót á næsta ári
og er stefnan tekin á Þýskaland
í september. Þar verða haldnir
tónleikar en kórinn var þar fyrir
9 árum síðan á heimaslóðum
kórstjórans Veronicu Oster
hammer. Að þessu sinni voru
bakaðir 1400 kanilsnúðar og
110 hjónabandssælur sem kór
félagar vona að hafi runnið
ljúflega niður hjá þeim sem
keyptu en þeir voru fjölmargir.
Margt fleira er framundan hjá
kórnum og æfir hann stíft
þessa dagana fyrir sína árlegu
jólatónleika sem haldnir verða
í byrjun desember. Þá mun
Kirkjukórinn gefa út jólablað

í desember með góðu efni ef
að líkum lætur. Þess má geta í

lokin að nýjir félagar eru ávallt
velkomnir í kórinn en æft er

á fimmtudögum kl 20,00 í
Safnaðarheimili Ólafsvíkur.

þa

Aflafréttir
Októbermánuður liðinn og
aflabrögð voru nokkuð góð.
Línubátarnir fiskuðu vel og þá
sérstaklega Tjaldur SH sem var
einn þriggja línubáta sem yfir
500 tonn komst og var með
516,1 tonn í 6 róðrum. Ekki
var nema 1,9 tonn upp í Önnu
EA og það munaði svo 600
kílóum á Tjaldi SH og Jóhönnu
Gísladóttur GK sem var neðan
við Tjald SH. Næsti bátur á eftir
Tjaldi SH var svo systurbátur
Tjalds SH, Örvar SH enn
nokkuð langt er í hann aflalega
séð, því Örvar SH var með 308
tn í 7 löndunum. Þórsnes SH
var með 300 tonn í 6. Rifsnes
SH 263 tn í 6, Grundfirðingur
SH 240 tn í 5, Saxhamar SH 231
tn í 6, Gullhólmi SH 179 tn í 4
og Hamar SH 152 tn í 7 og var
stærsta löndun Hamars SH 34
tonn sem var reyndar síðasta
löndun bátsins í október.
Minni bátarnir fiskuðu líka
vel og var Kristinn SH hæstur af
þeim með 137 tn í 25 róðrum,
Bíldsey SH kemur þar á eftir
með 134 tn í 17, Tryggvi
Eðvarðs SH 110 tn í 22. Sæbliki
SH 84 tn í 21, Guðbjartur SH
81 tn í 18, Sæhamar SH 51 tn
í 15. Stakkhamar SH 50 tn í
14 og Glaður SH 56 tn í 17,
enn þess má geta að Glaður
SH varð aflahæstur báta að 13
Bt í október.
Haukaberg SH er eini stóri
netabáturinn sem er kominn

á netaveiðar við Snæfellsnes,
hefur reyndar veiðin verið
lítil hjá honum og báturinn
landað 8,3 tonnum í 5 róðrum.
Hinir netabátarnir eru flestir á
skötuselsveiðum, t.d Katrín SH
með 14,6 tn í 8, Bárður SH 26
tn í 11 og Svala Dís KE 6 tn í 6.
Hafnartindur SH var með 15 tn
í 14 á þorskanetum.
Rifsari SH var hæstur drag
nótabátanna með 146 tn í 14
sem öllu var landað í Bolungar
vík. Steinunn SH var með 86 tn í
17 og er þetta óvenjulega mikill
aflamunur á þessum tveimur
bátum sem þó voru báðir við
veiðar við Vestfirðina. Magnús
SH 60 tn í 16, Guðmundur
Jensson SH 58 tn í 9, Esjar SH
53 tn í 7, Ólafur Bjarnason SH
41 tní 15 og Matthías SH 32
tn í 9.
Trollveiði var góð eins og
hefur verið flesta mánuði núna
í ár. Hringur SH var sem fyrr
hæstur og landaði 351 tn í 5
löndunum. Farsæll SH 276 tn í
7, Sóley SH 237 tn í 5 og Helgi
SH 202 tn í 4.
Hörpuskel hefur ekki veitt í
Breiðarfirðinum í um 10 ár en
Hannes Andrésson SH hefur
stundað þær veiðar núna í
október og gengið ansi vel.
Báturinn landaði 121 tonn í 23
róðrum sem öllu var landað í
Stykkishólmi.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Bókaveislan
3. desember

Kindur vildu inn

Þessar kindur kíktu við í Þjóð
garðsmiðstöðinni á Hellnum
fyrir skömmu, sjálfsagt hefur
komið upp í þeim einhver
nostalgía þar sem að hluti Þjóð
garðsmiðstöðvarinnar var ein
mitt fjárhús áður en það fékk

hið nýja hlutverk.
Kindunum var þó ekki hleypt
inn enda miðstöðin frekar
hugsuð fyrir mannfólkið núna.
Myndina tók starfsfólk Þjóð
garðsins Snæfellsjökuls.

Earth Check fræðslufundur

Fimmtudaginn 13. nóvember kl. 18:00 mun
Theodóra Matthíasdóttir, umhverfisfulltrúi
Snæfellsnes, koma í Átthagastofuna og kynna fyrir
íbúum Snæfellsbæjar umhverfisvottun Snæfellsness
(EarthCheck). Hún mun segja okkur frá stöðu
verkefnisins og þeim verkefnum sem framundan
eru. Auk þess tekur hún glöð við ábendingum frá
áhugasömum íbúum.
Frábært tækifæri til að kynna sér og hafa áhrif á
stöðu umhverfismála á Snæfellsnesi og í
Snæfellsbæ. Fulltrúi frá Snæfellsbæ mun sitja
fundinn.
Boðið verður upp á kaffi og meðlæti.
Hlökkum til að sjá ykkur!

Í síðasta tölublaði Jökuls var
meðal annars fjallað um hina
árlega bókaveisla sem haldin
er í Klifi, bókaveisla þessa

árs verður miðvikudaginn 3.
desember og eru Snæfellingar
hvattir til að taka daginn frá.

Átthagastofa Snæfellsbæjar
S: 433 6929 – atthagastofa@snb.is

jó

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta
á fiskveiðiárinu 2014/2015 sbr. reglugerð um úthlutun
byggðakvóta til fiskiskipa nr. 652, 4. júlí 2014
Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til fiskiskipa fyrir:
Grundarfjarðarbæ (Grundarfjörður)
Borgarfjarðarhrepp (Borgarfjörður eystri)
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna í neðanskráðum byggðalögum
sbr. auglýsingu nr.948/2014 í Stjórnartíðindum
Snæfellsbær (Arnarstapi, Hellissandur, Rif og Ólafsvík)
Sveitarfélagið Skagaströnd
Breiðdalshreppur (Breiðdalsvík)
Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að finna á
heimasíðu stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur einnig aðgengilegar.
Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember 2014.
Fiskistofa, 31. október 2014.

Bókasafn

Norræna bókasafnavikan
10. - 16. nóvember 2014

Mánudagurinn 11. nóv. í Sögumiðstöðinni. Upplestur við kertaljós kl. 18.
Lesið verður úr þessum bókum:
Áslaug Jónsdóttir, Kalle Güettler og Rakel Helmsdal: Skrímslaerjur
Tove Jansson: Eyjan hans Múmínpabba
Stefan Spjut: Stallo. Stalloarnir eru upprunnir úr samískri goðafræði.
Þeir eru að hluta til manneskjur, að hluta til tröll og geta umbreytt sér.

Heitt og kalt á könnunni.

Árgjöld eru engin. Lánstími á nýju efni er 14 dagar, annars 30-60 dagar.
Sektir eru 10 kr. eftir síðasta skiladag. Hækka um áramótin.
Gætið þess að ógreiddar sektir hækka sem því nemur.
Framlenging er oftast möguleg.
Þráðlaust Internet (WiFi)
Opið mánudaga - fimmtudaga kl. 14:00-18:00.
Bókasafnið okkar - Laðar og lokkar
Bókasafn Grundarfjarðar, í Sögumiðstöðinni að Grundargötu 35.
Sími 438 1881. Netfang: bokasafn hjá grundarfjordur.is

Hrekkjavaka
Um síðustu helgi var víða um
heim haldið upp á hrekkjavöku
eða halloween. Íslendingar hafa
seinni ár tekið þessari hefð
fagnandi og hefur undanfarna
viku mátt sjá fólk í ýmissa
kvikinda líki á ferð, ótrúleg
vinna er lögð í sum gervin eða
búninga og ekki skrítið þó að
fólk hrökkvi við þegar þau mæta

hrekkjavökugestum á leið í
partý eða á ball.
í síðustu viku var haldið
svokallað Halloween ball mið
stigs í Grunnskóla Snæfellsbæjar,
meðfylgjandi myndir eru flestar
fengnar af heimasíðu skólans og
má vel sjá hve mikið hefur verið
lagt á sig til að gera búningana
sem flottasta.
jó

HÚS TIL SÖLU
Stekkjarholt 3, efri hæð, Ólafsvík.
114,3 fm. íbúð á efri hæð í steinsteyptu tvíbýlishúsi
byggðu árið 1957. Íbúðin skiptist í forstofu/stigagang, hol, stofu, eldhús og þrjú svefnherbergi. Flísar
eru á forstofu, baðherbergi og eldhúsi, teppi á stiga
og stigapalli og parket er á holi, herbergjum og
stofu. Ágætar innréttingar eru í íbúðinni. Að utan eu þrjár hliðar hússins klæddar og
gluggar íbúðarinnar hafa verið endurnýjaðir.
Verð 16.000.000,-.

Snoppuvegur 5, Ólafsvík.
106,9 fm. stálgrindarhús byggt árið 1982 sem
stendur á 385 fm. leigulóð.
Stórar innkeyrsludyr eru á húsinu og í því er kaffistofa og klósett. Húsið er ágætlega staðsett á hafnarsvæðinu í Ólafsvík. Verð kr. 8.000.000,-.

Ólafsbraut 48, Ólafsvík.
52,2 fm. steinsteypt einbýlishús á einni hæð byggt
árið 1944 ásamt 20,6 fm. bílskúr byggðum árið 1984.
Húsið skiptist í forstofu, hol, samliggjandi stofu og
eldhús, tvö svefnherbergi og baðherbergi. Flísar eru
á forstofu og baðherbergi og parket er á holi, stofu,
eldhúsi og herbergjum. Þokkalegar innréttingar eru í íbúðinni. Að utan er húsið klætt
með kanexelklæðningu. Sólpallur er sunnan við húsið. Bílskúr er í ágætu ástandi.
Verð 11.000.000,-.

Fjárborg 10e, Hellissandi
Fjárborg 10e, Snæfellsbæ. Húsið er steinsteypt 80
fm. fjárhús byggt árið 2010 sem stendur á 4.582 fm.
leigulóð.
Verð 4.600.000,-.
Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignina og
aðrar eignir
á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar: fasteignsnae.is
Á Fasteignasölu Snæfellsness eru öll störf unnin af
löggiltum fasteignasala sem tryggir öryggi í viðskiptum.
Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is

Blóðsykursmæling
15. nóvember

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 268. FUNDUR
Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar,
fimmtudaginn 6. nóvember 2014 og hefst hann
í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1. Fundargerð 258. fundar bæjarráðs Snæfellsbæjar, dags. 15. október 2014.

Hinn alþjóðlegi sykursýkis
dagurinn er 14. nóvember,
lionsklúbbarnir í Snæfellsbæ í
samstarfi við heilsugæslustöðina
ætla að að bjóða bæjarbúum
upp á fría blóðsykursmælingu
í Átthagastofunni laugardaginn
15. nóvember kl. 11 - 13. Flestir
vita að sykursýki getur verið
lífshættulegur sjúkdómur sé

ekki brugðist tímanlega við.
Gott væri ef fólk kæmi fast
andi, það er von okkar að bæjar
búar nýti sér að koma í mælingu
og fái sér kaffisopa í leiðinni.
Meðfylgjandi mynd var tekin
þegar lionsklúbbarnir stóðu
fyrir blóðsykurmælingu á
síðasta ári.
Lionsklúbbarnir í Snæfellsbæ

2.

Fundargerð 85. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar, dags. 17. október
2014.

3.

Fundargerð rekstrarnefndar Klifs, dags. 3. nóvember 2014.

4.

Fundargerðir 69. og 70. fundar íþrótta- og æskulýðsnefndar, 		
dags. 1. september og 10. október 2014.

5.

Fundargerð 39. fundar stjórnar Jaðars, dags. 30. september 2014.

6.

Fundargerðir 175. og 176. fundar fræðslunefndar, dags. 29. september og
22. október 2014.

7.

Fundargerð 120. fundar menningarnefndar, dags. 20. október 2014.

8.

Fundargerð 1. fundar velferðarnefndar, dags. 15. október 2014.

9.

Fundargerð 113. fundar hafnarstjórnar, dags. 28. ágúst 2014.

10. Fundargerð atvinnuveganefndar, dags. 22. október 2014.
11. Fundargerð hluthafafundar Jeratúns, dags. 29. ágúst 2014.
12. Fundargerð 46. stjórnarfundar Jeratúns, dags. 29. ágúst 2014.
13. Fundargerð 369. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands, dags. 31. október
2014.
14. Fundargerðir 819. og 820. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga,
dags. 24. september og 8. október 2014.
15. Fundargerð aðalfundar Samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum, 		
dags. 10. október 2014.
16. Bréf frá félagi eldri borgara, dags. 16. október 2014, varðandi ósk um
niðurfellingu á húsaleigu í Klifi þann 7. desember n.k. vegna jólabasars.
17. Bréf frá íþrótta- og æskulýðsfulltrúa, dags. 9. október 2014, varðandi
tilnefningu í þjóðhátíðarnefnd.
18. Bréf frá íþrótta- og æskulýðsfulltrúa, dags. 9. október 2014, varðandi
tilnefningu í ungmennaráð.
19. Bréf frá bæjarritara, dags. 23. október 2014, varðandi ósk um aukafjárveitingu
vegna leikskólaúrræðis á Lýsuhóli.
20. Bréf frá umhverfis- og skipulagsnefnd, dags. 20. október 2014, varðandi
Vikurport, Arnarstapa. Nánari gögn lögð fram á fundinum.

20 feta gámur til sölu
Nánari upplýsingar í síma 893 6613

21. Bréf frá Skógræktarfélagi Íslands, dags. 6. október 2014, varðandi ályktun
aðalfundar félagsins, dags. 15.-17. ágúst 2014.
22. Bréf frá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, dags. 20. október 2014,
varðandi umsókn um byggðakvóta fiskveiðiársins 2014/2015.
23. Bréf frá Brunabót, dags. 24. október 2014, varðandi ágóðahlutagreiðslu 2014.
24. Bréf frá Lánasjóði sveitarfélaga, ódags., varðandi breytilega útlánavexti.
25. Fundarboð aðalfundar Þróunarfélags Snæfellinga ehf., 			
dags. 14. nóvember 2014.
26. Bréf frá Námsmatsstofnun, dags. 10. október 2014, varðandi framkvæmd ytra
mats í leik- og grunnskólum.
27. Bréf frá SSV, dags. 4. nóvember 2014, varðandi námskeið fyrir
sveitarstjórnarfulltrúa.
28. Tillaga frá D-listanum, dags. 4. nóvember 2014, varðandi leikskólamál.
29. Tillaga frá J-listanum, dags. 4. nóvember 2014, varðandi Átthagastofu.
30. Gjaldskrá Snæfellsbæjar – send sér
31. Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar, A-hluta og B-hluta, fyrir árið 2015. 		
Fyrri umræða. Gögn send sér.
32. Minnispunktar bæjarstjóra.
Snæfellsbæ,4. nóvember 2014
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

tm.is/afhverju

Hvað sem verður…
komdu í hóp ánægðra
viðskiptavina TM

Tryggingamiðstöðin

Ólafsbraut 21

Sími 580 3430

tm@tm.is

tm.is

