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Samstarfssamningur við Frystiklefann
num Krílakoti í Ólafsvík og hins
vegar leikskólanum Kríubóli á
Hellissandi.
c) Leiklistarskóli Frystiklefans
mun bjóða upp á leiklistarnám
með faglærðum leikara einu
sinni í viku þátttakendum að
kostnaðarl ausu. Markm iðið
verður að auka leik
g leði,
sköpunarg leði og sjálfst raust
þátttakenda.
d) Dansskóli Frystiklefans
mun bjóða upp á dansnámskeið
með faglærðum dansara og
danshöfundi einu sinni í viku
þátttakendum að kostnaðarlausu.
Markmiðið verður að auka
þekkingu á dansi, hreyfigetu og
sjálfstraust þátttakenda.
Samstarfssamningurinn gildir í
eitt ár og er heildarupphæð hans
kr. 2.500.000.þa

Kári Viðarsson, Sigrún Ólafsdóttir Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi Snæfellsbæjar og
Kristinn Jónasson bæjarstjóri eftir að samningurinn hafði verið undirritaður.

Föstudaginn 29. janúar
síðast
l iðinn var undirritaður
samstarfssamningur milli Snæ
fells
b æjar og Frystiklefans í
Rifi. Frystiklefinn er eina starf
andi menningarmiðstöðin á
Snæfellsnesi og samningurinn
miðast að því að byggja upp og
viðhalda menningu í Snæfellsbæ
ásamt því að leitast við að heima
menn fái tækifæri til að nýta
þá fjölmörgu möguleika sem
Frystiklefinn býður upp á. Í
samtali við Kára Viðarsson sagði
hann að í sínum huga þýddi
þetta ótal margt fyrir sig. Væri
staðfesting á því sem hann hefði
verið að gera í Frystiklefanum og
að það væri metið. Telur hann
að þetta sé líklega fyrsti svona
samningurinn sem gerður sé í litlu
bæjarfélagi úti á landi og vonar
að hann verði fordæmisgefandi
fyrir aðra. Einnig finnst honum
virðingarvert að bæjarfélagið
vilji vera þátttakendur í að skapa
fjölbreytni í menningu og því að

gera skemmtilega hluti. Þessi
samningur gerir það að verkum
að í Frystiklefanum getur Kári
unnið fjölbreytilega hluti eins
og að kynna menningu og
fjölbreytni fyrir börnum. Sagðist
Kári vera ótrúlega þakklátur og
að þetta myndi hjálpa honum
mikið.
Í samstarfssamningnum skuld
bindur Frystiklefinn sig til að
vinna nýja sumarleiksýningu og
vinna ný leikverk sem byggjast á
sögum af svæðinu. Gert er ráð
fyrir að á tímabilinu 1. júní til 31.
ágúst muni Frystiklefinn standa
fyrir ákveðnum við
b urðum í
sveitarfélaginu:

ERTU Í ATVINNULEIT?

HITTINGUR

Í ÁTTHAGASTOFUNNI
FIMMTUDAGSMORGNA
KL. 10-12
VIÐ BJÓÐUM FÓLKI SEM ER Í ATVINNULEIT VELKOMIÐ Í ÁTTHAGASTOFUNA
ALLA FIMMTUDAGA Í VETUR. KAFFI OG MEÐ ÞVÍ.
Dagskrá:

a) Vikulegir 30 mínútna við
burðir á Dvalarheimilinu Jaðri,
þar sem skiptast á húslestrar og
söngskemmtanir fyrir heimilis
fólk og gesti
b) Vikulegir 15 mínútna hús
lestrar annars vegar í leikskóla

5. Feb. – Opinn fundur
12. Feb. – Ferilskrár
19. Feb. - Ferilskrár – markmið.
ATH: ALLIR ATVINNULEITENDUR Á SNÆFELLSNESI ERU VELKOMNIR

NÁNARI UPPLÝSINGAR : DAGBJÖRT@SNB.IS 4336929

Fuglaskoðunarhús flutt á nýjan stað
Unnið hefur verið að því að
lagfæra og snyrta aðkomu fyrir
ferðamenn við Rifsósin en mikið
er orðið um að ferðamenn stoppi
þar, sérstaklega fuglaáhugamenn,
Búið er að steypa plan og færa
fuglaskoðunarhúsið sem búið var
að setja upp við þjóðveginn. Með
þessu hefur aðstaðan batnað til
muna og öryggi aukist en svæðið
á eftir að breytast enn meira áður
en verkinu lýkur.
Þegar myndin var tekin starfs
menn Áhaldahúss Snæfellsbæjar
þeir Sölvi Guðmundsson og
Anton Gísli Ingólfsson að leggja
lokahönd á að festa húsið niður.
þa

Aflafréttir
Heldur hresstist veiðin hjá
bátunum undir lokin í janúar
og einn dragnótabátur náði yfir
100 tonnin á landinu og var það
Rifsari SH sem fór í 102 tonn í 15
róðrum. Steinunn SH var með
97,5 tn í 15, Gunnar Bjarnason
SH 86 tn í 15, Egill SH 84 tn í
14, Sveinbjörn Jakobsson SH 73
tn í 15, Guðmundur Jensson SH
63 tn í 14, Esjar SH 70 tn í 11,
Matthías SH 57 tn í 8.
Magnús SH átti ansi góðan
endasprett undir lokinn en
báturinn var búinn að hanga í
öðru sætinu á eftir Erling KE en
náði að fara frammúr honum og
endaði aflahæstur í janúar með
197 tonn í 22 róðrum. Ólafur
Bjarnason SH fiskaði líka nokkuð
vel, var með 165 tn í 23 róðrum.
Þórsnes SH 122 tn í 7, Haukaberg
SH 87 tn í 13, Bárður SH 85 tn
í 24 en báturinn réri lang oftast
allra báta á landinu. Sæþór EA
frá Dalvík kom þar á eftir með 23
róðra og 77 tonna afla. Katrín SH
40 tn í 21, Hafnartindur SH 25 tn
í 13, Arnar SH 24 tn í 7.
Stóru beitningavélabátunum
gekk svona þokkalega, það hafa

nú oft sést hærri aflatölur um þá
báta í janúar heldur en núna.
Hæstur SH bátanna var Rifsnes
SH með 252 tn í 5. Tjaldur SH
kom þar rétt á eftir með 248 tn í
5 og Örvar SH líka þar rétt á eftir
með 245 tn í 4. Gullhólmi SH
200 tn í 5, Saxhamar SH 171 tní
5, Grundfirðingur SH 157 tn í 3
og Hamar SH 155 tn í 6.
Kristinn SH var næst hæstur
smábátanna á landinu, með
169,5 tonn í 21 en Fríða Dagmar
ÍS var örlítið hærri með 170,4
tonn í 22. Sæbliki SH var með 121
tn í og Særif SH 18 tonn í 3. Í raun
mætti setja aflann hjá þessum
tveimur bátum saman því að
áhöfninn á Sæblika SH fór yfir á
Særif SH þegar að Særif SH kom
úr breytingum sem fram fóru í
Trefjum í Hafnarfirði. Tryggvi
Eðvarðs SH með 122,2 tonn í 18
og Guðbjartur SH 114 tonn í 18
sem er ansi góður árangur hjá
bátnum og átti Guðbjartur SH
stærstu löndunina af bátum að
15 BT í janúar, með 14,1 tonna
róðri.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Upplag: 1.100

FIMMTUDAGS SUSHI
Komdu og gerðu daginn þinn en betri.
Við verðum með Sushi
fimmtudaginn 5. feb. á milli 15 og 20
Til að taka með eða borða á staðnum.
Pantaðu í síma 546 6808

Menning undir Jökli

2015
Helgina 30. apríl - 3. maí verður
menningarhátíðin „Menning undir Jökli“
haldin í Snæfellsbæ.
Menningarnefnd Snæfellsbæjar hvetur íbúa til
að skila inn ábendingum eða hugmyndum að
menningarviðburðum.
Hægt er að sækja um styrk til að setja upp
sýningu eða viðburð til nefndarinnar og þurfa
umsóknir að berast fyrir 27. febrúar á netfangið
menningarnefnd@snb.is.

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

Menningarnefnd
Snæfellsbæjar

Viðbragðsaðilar í Snæfellsbæ
verða með læti og fjör
á 1.1.2 daginn.

Farið verður í bílalest frá Slökkvistöðinni í Ólafsvík kl. 18:00,
ekið verður út Ólafsbraut, upp Klifbrautina, niður Grundarbraut
að Ólafsbraut, upp Kirkjutún og út Engihlíð. Þaðan verður ekið út á Hellissand.
Ekið verður um Keflavíkurgötu, Snæfellsás, Hellisbraut og Munaðarhól. Þaðan verður ekið inn í Rif.
Ekið verður um efra Rif og endað í Björgunarstöðinni Von á Rifi þar sem allir viðbragðsaðilar verða með
sýningu og kynningu á störfum sínum og búnaði frá kl. 19:00. Klifurveggur fyrir börnin að reyna sig á.
Í boði verður blóðþrýstingsmæling og blóðsykurmæling fyrir þá sem vilja.
Slysavarnadeildirnar Helga Bárðardóttir og Sumargjöf ásamt Snæfellsbæjardeild RKÍ verða með kynningu á sínu starfi.

SamVest æfing
í Hafnarfirði
Samæfing SamVest fór fram
föstudaginn 30. jan. sl. í nýju
Kaplakrikahöllinni í Hafnarfirði.
Aðstaða þar er hin glæsilegasta
til frjálsíþróttaiðkunar. FH-ingar
lögðu til fjóra gestaþjálfara:
Ragnheiður Ólafsdóttir, Einar
Þór Einarsson, Eggert Bogason
og Bogi Eggertsson.
Bjarni Þór Traustason þjálfari
UMSB hafði umsjón með
æfingunni og aðstoðaði við
þjálfun. Rétt rúmlega 30 krakkar
mættu á æfinguna, á aldrinum
10-16 ára. Greinarnar sem
teknar voru fyrir voru kúluvarp,
langstökk, hástökk, grindahlaup
og start og spjót fyrir þau sem
vildu. auk þess var æft að starta
í beygjum á hlaupabraut.
Lagt var upp með að ofgera
ekki þátttakendum, þar sem
flestir áttu 2ja daga keppni
fyrir höndum á Stórmóti ÍR í
Laugardalshöll. Samæfingunni
var einmitt stillt þannig upp
að ferðin gæti nýst betur þar

sem vitað var að margir tækju
þátt í Stórmótinu. SamVest bauð
hressingu á æfingunni en eftir
æfingu fór hópurinn saman að
borða í nágrenninu.

Um SamVest

SamVest er samstarf 7 héraðs
sambanda í frjálsum íþróttum það nær frá Kjalarnesi, yfir allt
Vesturland, til sunnanverðra
Vestfjarða og Stranda. Þetta er
3ja starfsár SamVest, sem hefur
m.a. gengist fyrir sameiginlegum
æfingum í Reykjavík og á
starfssvæðinu, sumarmóti,
æfingabúðum og heimsókn
gestaþjálfara á starfssvæðið.
Í sumar er stefnt á þátttöku
SamVest í Gautaborgarleikunum
í Svíþjóð, með þátttakendur 12
ára og eldri, en þangað hafa mörg
íslensk félög farið á liðnum árum.

Merkar konur af Snæfellsnesi
Soroptimistaklúbbur Snæ
fellsness hefur ákveðið að varpa
ljósi á sögur nokkurra kvenna
af Snæfellsnesi í tilefni 100 ára
afmælis kosningaréttar kvenna
á Íslandi.
Sýning um þessar konur
verður sett upp í Átthagastofu
Snæfellsbæjar næsta haust.
Stefnt er að því að birta frásögn
um eina konu í hverjum mánuði
hér í blaðinu. Fyrsta konan er
Guðríður Þorbjarnardóttir
Guðríður fæddist á Laugar
brekku, við Hellna, á sunnan
verðu Snæfellsnesi, væntanlega
um 980 og lifði ævintýralegu
lífi. Hún varð fyrsta kristna
konan til að eignast barn í
N-Ameríku, 500 árum áður en
Kristófer Kólumbus fór þangað.
Hún sigldi yfir höf og gekk yfir
Evrópu til að hitta páfann í Róm
þar sem stytta af henni er nú.
Afi hennar kom til Íslands sem
þræll landnámskonunnar Auðar
Djúpauðgu en fékk síðar frelsi
(varð leysingi). Guðríður fékk þó
ekki að giftast fyrstu ástinni sinni,
Einari frá Þorgeirsfelli, vegna
þess að hann var sonur fyrrum
þræls. Þorbjörn faðir Guðríðar
var vinur Eiríks Rauða, sem
var dæmdur í útlegð og settist
að í landi sem hann ákvað að
kalla Grænland, svo það yrði
auðveldara að fá vini sína til að
koma þangað og setjast að. Yfir
20 íslenskar fjölskyldur ákváðu
að slá til, þar á meðal Þorbjörn
og fjölsk. hans. Þorbjörn gifti
Guðríði Þórði Austmanni, sem
átti skip. Skipinu klektist á á leið
til Grænlands og þeim sem lifðu af
var bjargað af Leif Eiríkssyni, sem
við þá björgun hlaut viðurnefnið
Heppni, því það fylgir því gæfa
að bjarga mannslífi. Fljótlega
eftir komuna til Grænlands dó
Þórður og fljótlega eftir það
giftist Guðríður Þorsteini, syni
Eiríks Rauða og bróður Leifs. Þau
reyndu að sigla til Ameríku en
eftir misheppnaða tilraun til þess
dó Þorsteinn. Guðríður var þar
með orðinn ekkja í annað sinn.
Þriðji og síðasti maður hennar
var Þorfinnur Karlsefni sem kom í
verslunarerindum til Grænlands.
Um þetta leyti var kristni farin
að breiðast út um hinn norræna
heim og Guðríður tók kaþólska
trú. Hún og Þorfinnur ákváðu að

kanna Vínland sem Leifur hafði
fundið og dásamað fyrir landkosti.
Nokkuð stór hópur lagði upp á
tveimur skipum, með húsdýr og
áhöld, um vor og dvaldi þrjú ár
í Ameríku. Væntanlega komust
þau þangað sem New York er í
dag. Minjar hafa fundist þessu
til sönnunar m.a. á norðurhluta
Nýfundnalands. Í þessu ferðalagi
eignaðist Guðríður Snorra son
sinn. Eftir árekstra við Indíána
og önnur áföll ákvað hópurinn
að snúa aftur til Grænlands. Ein
ástæða þess að menn voru komnir
með heimþrá var væntanlega að
það voru fáar konur í hópnum.
Guðríður og Þorfinnur sigldu
aftur til Grænlands og þaðan
til Noregs til að selja skinn og
græddu vel á skinnasölu. Þau
settust svo að í Glaumbæ í
Skagafirði þar sem Þorfinnur átti
land. Guðríður varð að sanna sig
og m.a. sýna hæfileika sína sem
grasalæknir þegar tengdamamma
hennar var lasin, til að öðlast
viðurkenningu eldri konunnar.
Guðríður eignaðist annan son og
missti svo manninn sinn. Hún lét
byggja kirkju og ákvað að leggja
land undir fót og heimsækja
páfann í Róm. Guðríður sigldi
til Noregs, svo til Danmerkur
og gekk þaðan suður til Rómar.
Eftir heimkomuna varð hún
nunna. Guðríði er þannig líst:
hún var kvenna vænst og hinn
mesti skörungur í öllu athæfi
sínu. Fyrir Guðríði var spáð á
þessa leið meðan hún dvaldi í
Grænlandi: vegir þínir liggja aftur
út til Íslands og mun þar koma
frá þér ættbogi bæði mikill og
góður og yfir þeim ættkvíslum
mun skína bjartur geisli. Stór
hluti Íslendinga getur rakið ættir
sínar til Guðríðar. Þess má geta
að til er ratleikur um Guðríði
Þorbjarnardóttur, sem var hluti
útskriftaverkefnis í átthagafræði
10. bekkjar við GSNB, í sam
starfi við Soroptimistaklúbb
Snæfellsness, vorið 2013. Þessi
ratleikur er geymdur í Átthaga
stofu Snæfellsbæjar og hentar
sérstaklega vel til að setja upp
í skógræktinni í Tröð. Allir geta
fengið leikinn lánaðan án endur
gjalds.
Þegar Íslendingar héldu upp á
1000 ára afmæli landafundanna
(N Ameríku) og hylltu karlkyns
landkönnuði eins og Leif
Eiríksson, sem allir landsmenn

Sveinsson fyrir heimsýninguna í
New York 1938. Það var svo árið
2011 sem hópur Snæfellinga
gekk á fund páfans í Róm og
færði honum samskonar styttu
af Guðríði að gjöf. Páfinn hafði
kynnt sér vel sögu Guðríðar, og
var mjög ánægður með að hitta
venjulegt fólk og vildi láta styttuna
við þekkta pílagrímaleið í Róm.
Pílagrímaferðir eru vinsælar og
við hvetjum Snæfellinga til að
ganga í spor Guðríðar og hugsa
um sérstakt lífshlaup hennar.
Hún fór a.m.k. 8 sinnum yfir úthaf
á opnu víkingaskipi og er einn
merkasti landkönnuður allra
tíma. Saga Guðríðar getur kennt
nútímamönnum margt, m.a.
sitthvað um frelsi, einfaldleika
og æðruleysi.
þekkja, var ekki minnst á Guðríði
Þorbjarnardóttur. Þess vegna fór
hópur Snæfellinga á stúfana og
stofnaði vinnuhóp til að varpa
ljósi á þessa einstöku konu.
Árið 2000 var stytta af Guðríði
afhjúpuð á fæðingarstað hennar
Laugarbrekku á Snæfellsnesi.
Þessa styttu gerði Ásmundur

Helstu heimildir: Eiríks saga Rauða
og Grænlendingasaga
Þessa samantekt tóku saman Þóra
Kristín Magnúsdóttir, Ragnheiður
Víglundsdóttir og Ragnhildur
Sigurðardóttir

Fundurinn verður þriðjudaginn 17. febrúar
kl. 18.00 í Átthagastofunni, Ólafsvík

Á fundinn mætir Bryndís Friðgeirsdóttir,
svæðisfulltrúi RKÍ á Vesturlandi

Áhrif síldar á fuglalíf ganga til baka
Um miðjan janúar lauk ár
legum talningum Náttúrustofu
Vesturlands, Rannsóknaseturs
Háskóla Íslands á Snæfellsnesi
og fuglaáhugamanna á vetrar
fuglum við norðanvert Snæ
fellsnes. Talningin er hluti af
vetrarfuglatalningu sem Náttúru
fræðistofnun Íslands heldur utan
um og fer fram um land allt.
Að þessu sinni var talið á 15
skilgreindum talningarsvæðum
allt frá Hellissandi í vestri að
Álftafirði í austri. Talningar á
einstökum svæðum ná mislangt
aftur í tímann. Legu talningar
svæðanna má sjá á meðfylgjandi
korti.
Undanfarna vetur hafa
síldargöngur haft mikil áhrif á
fuglalífið, sem verið hefur með
eindæmum ríkt af þeim sökum,
en magn síldar á svæðinu hefur
nú minnkað mikið og fuglalífið
sömuleiðis. Þó eimir enn eftir af
áhrifum síldarinnar á fuglalífið,
því mun meira er af fuglum en
áður en síldargöngur hófust árið
2006.
Þegar fuglalífið er borið saman
á þeim 11 talningarsvæðum sem

talin hafa verið árlega frá 20092014 (miðað er við desember
ár hvert) vekur helst athygli að
sú gríðarlega fjölgun fugla sem
varð á árunum 2011-2013 er
gengin til baka og fjöldi fugla
orðinn svipaður og árin 20092010. (Þess ber að geta að þessar
sveiflur skýrast af tilflutningi
fugla milli landsvæða en ekki
sveiflum í stofnum þeirra.)
Síðustu sex ár hafa sést 33-39
fuglategundir í talningunni á
Snæfellsnesi, fæstar 2009 og
flestar 2011. Að þessu sinni sáust
35 fuglategundir. Sé litið á þróun
í fjölda af einstökum tegundum,

þá sáust nú óvenjulega margir
fýlar, skarfar, urtendur, rauð
höfðaendur, gulendur og tjaldar
en fáir svartbakar, hvítmáfar,
starar og straumendur.
Talningar sem þessar
gefa vísbendingar um breyt
ingar í fæðuframboði og
langtímabreytingar á stofn
stærðum einstakra tegunda.
Langar sambærilegar talningar
seríur eru í því sambandi sér
staklega mikilvægar.
Öllum er frjálst að taka þátt í
vetrarfuglatalningunni en hitann
og þungann af talningunni á

Snæfellsnesi að þessu sinni bar
starfsfólk Náttúrustofu Vestur
lands og Rannsóknaseturs
Háskóla Íslands á Snæfellsnesi en
nokkrir áhugamenn léku einnig
mikilvæga rullu. Talningarfólk að
þessu sinni var (í stafrófsröð):
Árni Ásgeirsson, Helgi Guðjóns
son, Jón Einar Jónsson, Lúðvík
Smárason, Róbert A. Stefáns
son, Skúli Alexandersson, Smári
Lúðvíksson, Sæmundur Krist
jáns
s on, Sævar Friðjónsson,
Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, Véný
Viðarsdóttir og Viðar Gylfason.
Samantektin sem hér birtist var
unnin af Róbert A. Stefánssyni.

Opinn stjórnmálafundur
Alþingismennirnir Einar Kristinn Guðfinnsson og Haraldur Benediktsson
efna til opins stjórnmálafundar í Félagsheimilinu Klifi, Ólafsvík,
miðvikudaginn 11. febrúar nk. kl. 20.

ALLIR VELKOMNIR
Komið og takið þátt í líflegum umræðum um þjóðmálin.
Sjálfstæðisflokkurinn

Kirkjukór Ingjaldshóls til Austurríkis
Í samfélagi eins og við búum í
er mikilvægt að halda úti öflugu
kirkjustarfi og góðum kirkjukór.
Við Ingjaldshólskirkju er
starfandi góður kór með öflugu
og skemmtilegu söngfólki.
Kórinn æfir einu sinni í viku
undir stjórn kórstjórans og
organistans, Elenu Makeevu,
og hefur undanfarin ár brotið
upp hið hefðbundna kirkjustarf
með opnum æfingum þar sem
sungin hafa verið alls konar lög
og tónverk.
Á næsta ári stendur til að

kirkjukór Ingjaldshólskirkju fari
á kóramót til Austurríkis. Kórinn
er með í smíðum skemmtilegt
nýtt söngprógram sem ætlunin er
að flytja m.a. á þessu kóramóti.
En, til þess að slíkt ferðalag verði
virkilega gaman og vel heppnað,
þá þurfum við fleiri kórfélaga.
Nú biðlum við til allra söngfugla í
sveitarfélaginu og koma til okkar
og skoða lögin sem við erum að
æfa fyrir austurríska kóramótið.
Allar raddir eru velkomnar.
Kirkjukór Ingjaldshólskirkju

Auglýsingaverð
í Jökli
Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv
Heilsíða í svarthv.
Hálfsíða í svarthv.
1/4 í svarthv.
1/8 í svarthv.
1/16 í svarthv.

37.941
25.294
16.690
10.889
7.938
4.885

Lit auglýsingar
Opna í lit
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

68.175
45.450
31.548
23.102
14.960
10.075

Verðin eru með 24% vsk
Smáauglýsingar kosta 800,og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.
Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Jökull er á Facebook

Teigt úr tánum í
heita pottinum
Sundlaugin í Snæfellsbæ, hús
næðið og umhverfið í kring hafa
tekið miklum breytingum undan
farið. Nú síðast opnaði líkams
ræktarstöðin Sólarsport á efri
hæðinni og lífið og fjörið í húsinu
því orðið enn meira. Þegar fram
kvæmdunum lýkur verða komnir
tveir útipottar, vaðlaug og renni
braut á útisvæðinu en inni er

sundlaugin sjálf og einn pottur.
Á myndinni má sjá eldri borgara
í sundleikfimi en þeir stunda hana
tvisvar í viku af fullum krafti og
njóta sín svo í útipottunum.
Að sögn Sigrúnar Ólafsdóttur
íþrótta- og æskulýðsfulltrúa hefur
aðsóknin aukist mikið eftir breyt
ingarnar og býst hún við að hún
eigi enn eftir að aukast.
þa

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 272. FUNDUR
Kirkjan okkar

Guðsþjónusta og sunnudagaskóli.
Guðsþjónusta verður í Ingjaldshólskirkju
sunnudaginn 8. febrúar kl 14. Biblíudagurinn.
Sunnudagaskólinn er í Ólafsvíkurkirkju á
sunnudögum kl. 11.
TTT og æskulýðsstarfið er hafið á ný, sjá nánar á
kirkjanokkar.is.

Félag eldri borgara í Snæfellsbæ auglýsir:

Sparidagar

á Hótel Örk 12. - 17. apríl 2015
Fyrirhuguð vorferð 2015 um

Barðaströnd og suðurfirði Vestfjarða
8. - 10. júní 2015
Skráið ykkur sem fyrst
Upplýsingar og skráning:
Erla Laxdal Gísladóttir sími 436-6720. 866-1036.
Sæmundur Kristjánsson sími 436-6767. 893-9797.
Trausti Magnússon
sími 436-1324. 893-6724.

Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar,
fimmtudaginn 5. febrúar 2015 og hefst hann
í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1. Fundargerðir 123. og 124. fundar menningarnefndar Snæfellsbæjar,
dags. 12. janúar og 28. janúar 2015.
2. Fundargerð 178. fundar fræðslunefndar, dags. 12. janúar 2015.
3. Fundargerð 71. fundar íþrótta- og æskulýðsnefndar, 		
dags. 16. janúar 2015.
4. Fundargerð 87. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar, 		
dags. 29. janúar 2015.
5. Fundargerð 3. fundar aðalskipulagsnefndar, dags. 14. janúar 2015.
6. Fundargerð 147. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga, 		
dags. 13. janúar 2014.
7. Fundargerð 143. fundar Breiðafjarðarnefndar, 			
dags. 17. nóvember 2014.
8. Fundargerð 29. fundar ráðgjafarnefndar þjóðgarðsins Snæfellsjökuls,
dags. 9. október 2014, ásamt skjali um stöðu framkvæmda og saman
tekt á umgengni á og við Snæfellsjökul.
9. Fundargerð 371. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands, 		
dags. 16. janúar 2015.
10. Fundargerð 13. fundar stjórnar Þróunarfélags Snæfellinga ehf.,
dags. 14. nóvember 2014.
11. Fundargerð aðalfundar Þróunarfélags Snæfellinga ehf., dags. 14.
nóvember 2014, ásamt yfirliti yfir starfsemi félagsins frá júní 2013
fram í nóvember 2014.
12. Aðalfundarboð Landssamtaka landeiganda á Íslandi, 		
þann 13. febrúar 2015.
13. Bréf frá nemendafélagi FSN, dags. 27. janúar 2015, varðandi ósk um
niðurfellingu á leigu í Klifi fyrir árshátíð FSN þann 6. febrúar n.k.
14. Bréf varðandi Gaul, hundahreinsunarhús í landi Stekkjarvalla í
Staðarsveit.
15. Bréf frá Sýslumanni, dags. 21. janúar 2015, varðandi ósk um umsögn
bæjarstjórnar um umsókn Hraun eldhús ehf., um rekstrarleyfi á veit
ingahúsinu Hrauni í Ólafsvík.
16. Bréf frá byggingarfulltrúa, dags. 2. febrúar 2015, varðandi rekstrarley
fisumsögn um umsókn Á eyrunum ehf.
17. Bréf frá Óbyggðanefnd, dags. 26. janúar 2015, varðandi tilkynningu
um meðferð óbyggðarnefndar á svonefndu svæði 9; Snæfellsnessýsla
og Dalasýsla.
18. Bréf frá Consello ehf., dags. 2. janúar 2015, varðandi kynningu á
þjónustu fyrirtækisins.
19. Bréf frá R3 Ráðgjöf, dags. 15. janúar 2015, varðandi kynningu á þjó
nustu fyrirtækisins.
20. Erindisbréf atvinnuveganefndar.
21. Erindisbréf stjórnar Félagsheimilisins Klifs.
22. Tillaga frá J-listanum, varðandi rekstrarform tjaldsvæða Snæfellsbæjar.
23. Minnispunktar bæjarstjóra.

Snæfellsbæ, 3. febrúar 2015
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

Skarðsvík hf.
Magnús SH-205
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