780. tbl - 17. árg.

9. mars 2017

Handverk í nýtt húsnæði
Félag eldri borgara í Snæfells
bæ opnaði nýja og glæsilega
handverksaðstöðu á síðasta
laugardag. Aðstaðan er staðsett
á efri hæð hússins við Kirkjutún
2 en Átthagastofa Snæfellsbæjar
er staðsett á neðri hæðinni.
Félag eldri borgara var áður
með aðstöðu sem var minni
og óhentugri, einnig var það
húsnæði farið að leka. Með
tilkomu þessa nýja húsnæðis
batnar aðstaðan til muna enda
er nýja húsnæðið mun stærra
og bjartara. Undanfarna mánuði
hafa félagar í félagi eldri borgara
lagt á sig mikla vinnu við að
gera húsnæðið tilbúið og hefur
Snæfellsbær aðstoðað þau mikið
við flutningana. Það þurfti mörg
handtök til að koma húsnæðinu í
það horf sem það er í dag, voru þar
margir sem aðstoðuðu á ýmsan
hátt. Vill Félag Eldriborgara koma
á framfæri sérstöku þakklæti til
allra þeirra sem færðu þeim
gjafir og gerðu þeim mögulegt að
komast í þessa glæsilegu aðstöðu.
Kristinn Jónasson bæjarstjóri kom
á opnunina og sagði hann við það
tækifæri aðeins frá því hvernig
það kom til að þetta húsnæði
varð fyrir valinu. Við þetta
tækifæri færði Jón Guðmundsson
varaformaður Félags eldirborgara
í Snæfellsbæ honum handgerðan

penna merktan honum um leið
og hann þakkaði fyrir þann
velvilja sem bæjaryfirvöld sýna
félaginu. Kvenfélag Ólafsvíkur
færði Handverksstofu Félags
eldriborgara í Snæfellsbæ gjöf við
þetta tækifæri. Færði Kvenfélagið
þeim glerslípivél sem gagnast mun
vel í handverksvinnu félagsins en
eldra tæki þeirra var orðið mjög
þreytt. Margir gestir komu og
skoðuðu aðstöðuna þennan dag
og gæddu sér á veitingum sem
í boði voru, skoðuðu húsnæðið
og aðstöðuna ásamt því að spjalla
og fræðast um starfsemina. Var

• Almennar bílaviðgerðir

• Rúðuskipti

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

• Smurþjónusta

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundarfjörður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

þetta velheppnaður dagur og
það öfluga starf sem fram fer hjá

félaginu mun örugglega vaxa og
þa
dafna við þetta.		

Aflabrögð
UMF Víkingur/Reynir auglýsir
eftir framkvæmdastjóra
UMF Víkingur Ólafsvík (mfl. kk og kvk) og barna og unglingastarf
UMF Víkings/Reynis óskar eftir að ráða öflugan einstakling í nýtt
starf framkvæmdastjóra.

Af miðunum er það að frétta
að loðnan er komin og því mun
fiskeríið á línuna minnka og þeim
bátum sem fara á sjó fækka næstu
daga. Að sama skapi mun aflinn
í netin og snurvoðina líklega
aukast. En frá 28. febrúar til 6.
mars komu á land 772 tonn í 83
löndunum í Ólafsvíkurhöfn og
1120 tonn í 71 löndun í Rifshöfn.
Hjá stóru línubátunum kom
Örvar SH með 170 tonn í 2,
Tjaldur SH með 137 tonn í 2,
Rifsnes SH með 118 tonn í 2,
Hamar SH með 86 tonn í 2 og
Faxaborg SH með 28 tonn í 2.
Hjá litlu línubátunum var Bíldsey
SH með 83 tonn í 9, Stakkhamar
SH með 53 tonn í 6, Guðbjartur
SH með 48 tonn í 6, Kristinn SH
með 46 tonn í 5, Darri Ea með
40 tonn í 5, Brynja SH með 36
tonn í 4, Sverrir SH með 29 tonn
í 6, Tryggvið Eðvarðs SH með 22

tonn í 3, Álfur SH með 22 tonn
í 4, Særif SH með 18 tonn í 2,
Oddur í Nesi SI með 14 tonn í
2, Ingibjörg SH með 9 tonn í 2,
Rán SH með 9 tonn í 3, Vísir SH
með 8 tonn í 2, Signi HU með 7
í 2 og Þerna SH með 3 tonn í 2.
Hjá snurvoðabátunum var
Steinunn SH með 170 tonn í
6, Ólafur Bjarnason SH með 70
tonn í 5, Sveinbjörn Jakobsson
SH með 59 tonn í 6, Magnús SH
með 58 tonn í 5, Esjar SH með 54
tonn í 5, Egill SH með 48 tonn í
4, Matthías SH með 41 tonn í 3,
Bára SH með 38 tonn í 6, Rifsari
SH með 33 tonn í 3, Gunnar
Bjarnason SH með 10 tonn í 1.
Af netabátunum var Saxhamar
SH með 119 tonn í 6, Bárður SH
með 101 í 11, Katrín SH með 22
tonn í 5, Arnar SH með 18 tonn
í 3 og Hafnartindur SH með 7
þa
tonn í 3.			

Hvað er að frétta?
Kristján Helgason hefur um margra ára skeið
safnað úrklippum úr blöðum sem fjalla um Snæfellsbæ.
Í vikunni afhenti Kristján Átthagastofunni nýjustu möppuna
til varðveislu, íbúar og áhugasamir eru hvattir til að kíkja við
í Átthagastofunni og skoða möppurnar.

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

Starfssvið:
• Sér um daglegan rekstur félagsins
• Hefur umsjón með fjármálum
• Sér um skipulag og utanumhald
• Er tengill við íþróttasamböndin á Íslandi (KSÍ, ÍSÍ, HSH ofl)
• Sér um ritstjórn og umsjón heimasíðu félagsins
• ásamt mörgum öðrum skemmtilegum verkefnum.
Hæfniskröfur:
• Hafa áhuga á íþróttum og vera reiðubúinn að leggja sitt af
mörkum í frekari uppbyggingu félagsins
• Vera skipulagður og lausnamiðaður
• Vera jákvæður og samviskusamur, hafa drifkraft sem nýtist
í starfi
• Hafa örugga framkomu bæði í ræðu og riti
Umsókn með ferilskrá skal senda til vikingurol@gmail.com.
Umsóknarfrestur er til 01.04.2017.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhann í síma 822-6885.

Hugmyndasmiðja

um gestastofu Snæfellsness
Næsta laugardag 11. mars
stendur Svæðisgarðurinn Snæ
fellsnes fyrir hugmyndasmiðju
um gestastofu Snæfellsness.
Oft hefur verið rætt um
sameiginlega uppl ýsinga
miðlun fyrir ferðamenn á Snæ
fells
nesi. Því hefur Svæðis
garðurinn Snæfellsnes sett af
stað vinnu við að kanna hvort,
hvernig og hvar væri hægt að
byggja upp gestastofu Snæfells
ness.
Hugmyndasmiðjan á laugar
daginn er liður í þessari vinnu
og er haldin til þess að allir
þeir, sem vilja láta sig málið
varða, geti komið sínum
hugmyndum varðandi gesta
stofu Snæfellsness á framfæri.
Afrakstur úr hug
m ynda
smiðjunni verður nýttur hjá
vinnu
h ópum og hönnuði
sem vinna að þessu verkefni
á vegum Svæðisgarðsins. Þar
munu framkomnar hugmyndir
verða nýttar til frekari útfærslu.

Ákvörðun um gestastofu Snæ
fellsness á að liggja fyrir í apríl og
verður kynnt í svæðismiðlum.
Hugmyndasmiðjan varðandi
gestastofu Snæfellsness verður
haldin á Breiðbliki, laugar
daginn 11.mars frá kl. 10.30 til
kl. 13.30 í samstarfi við ráðgjafa
fyrirtækið ildi. Boðið verður
upp á súpu í hádeginu.
Til þess að hægt sé að byggja
upp gestastofu sem bæði þjónar
gestum og heimamönnum
er mjög mikilvægt að heyra
sjónarmið allra þeirra sem vilja
láta sig málið varða.

Sjáumst á Breiðabliki
á laugardag!

Páskar 2017
Nú er komið að úthlutun á sumarhúsum í Ölfusborgum
páskavikuna 12. – 18. apríl 2017
Um er að ræða 2 bústaði og er leigan fyrir vikuna kr 19.000
Umsóknir þurfa að hafa borist fyrir 20. mars 2017
og þarf að skila á skrifstofur félagssins.
Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu félagssins http://www.verks.is/
ATH. nokkrar vikur lausar á Altomar

3D prentari að gjöf
Grunnskóla Snæfellsbæjar barst
á dögunum höfðingleg gjöf. Það
var Ásbjörn Óttarsson og fjöl
skylda hans sem færðu skólanum
MakerBot Replicator 3D prentara
og skanna að gjöf.
Gjöfina gáfu þau í minningu
Tryggva Eðvarðssonar afa Ás
bjarnar sem hefði orðið 100 ára
þann 12. febrúar síðastliðinn. Við
afhendinguna sagði Ásbjörn að
það væri greinilegt að gott starf
færi fram í skólanum en núna væri
þriðja kynslóð fjölskyldunnar að
stunda nám við skólann. Vonaði
hann að gjöfin myndi nýtast
öllum nemendum skólans þegar
fram liðu stundir og efla ánægju
þeirra í leik og starfi í náminu.
þa

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju

sunnudaginn 12. mars kl. 11.00

Allir velkomnir

NÝR MATSEÐILL
Hraun
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30% afsláttur
af pizzum um helgina.

Glaðningur
fyrir börn
alla helgina.

NÝR OPNUNARTÍMI
Mánudaga til föstudaga 11:30 - 14:30 og 18:00 - 22:00
Laugardaga og sunnudaga 12:00 - 22:00

Hraun

Hraun
Pizzur / Pizzas
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Borgarar / Samlokur - Hamburgers
/ Sandwiches
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Kötturinn sleginn úr tunnunni
Öskudagurinn er einn af uppá
haldsdögum barnanna og eru
börnin í Grunnskóla Snæfells
bæjar engin undantekning. Þau
mættu að sjálfsögðu í búningum
í skólann í tilefni dagsins ásamt
starfsfólki. Í lok skóladags var svo
slegið upp öskudagsballi þar sem
kötturinn var sleginn úr tunnunni
eru settar upp tvær tunnur og slá
1. og 2. bekkur í aðra tunnuna og

3. og 4. bekkur hina tunnunna.
Það voru þær Alma Begic í 1. bekk
og Bryndís Brá Guðbjörnsdóttir
í 4. bekk sem slógu köttinn úr
tunnunni að þessu sinni og fengu
að launum fallega kisubangsa.
Svo var farið í leiki, dansað og
auðvitað endaði ballið á því að
allir gæddu sér á veitingum í boði
foreldrafélags grunnskólans.
þa

Skoðuðu
ljósleiðaraleið

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

kirkjanokkar.is

Þann 2. mars fóru fulltrúar
Snæfellsbæjar, Vegagerðarinnar
og Rafals og könnuðu fyrirhugaða
ljósleiðaraleið í sunnanverðum
Snæfellsbæ, en þann 28. febrúar
skrifuðu fulltrúar fjarskiptasjóðs
og sveitarfélög víðs vegar að um
landið, undir samninga um styrki

sjóðsins til sveitarfélaganna
vegna ljósleiðaravæðingar þeirra
í tengslum við landsátakið Ísland
ljóstengt. Snæfellsbær fékk
þar úthlutað styrk upp á kr.
46.498.000.- sem verja á til ljós
leiðaravæðingar sunnan Jökuls.
snb.is

Kvöldguðsþjónusta
með æskulýðnum okkar
verður í Ingjaldshólskirkju sunnudaginn 12. mars kl. 20.
Fermingarbörn vorsins sjá um lestra, bænir og kynningu.
Nemendur tónlsitarskólans verða með atriði.
Börn og unglingar okkar verðu virkir í þátttöku og skipulagningu.

Reiðnámskeið
í nýju húsi

Hesteigendafélagið Hringur
í Ólafsvík réðst í byggingu
reiðskemmu s.l . haust og var
mikið unnið í sjálfboðavinnu
við bygginguna. Nú er skemman
orðin nothæf og því var ekki eftir
neinu að bíða heldur var boðið
upp á reiðnámskeið helgina
24.-26. febrúar. Guðmundur
M. Skúlason reiðkennari sá um
námskeiðið. Á föstudagskvöldinu
var hann með sýnikennslu þar
sem hann fór yfir þjálfunarferlið

frá frumtamningu til reiðhests og
á laugardag og sunnudag voru
einstaklingstímar í reiðmennsku
og einnig var boðið upp á
barnanámskeið. Þátttakendur
voru mjög ánægðir með
námskeiðið og var mikill áhugi
að fá aftur námskeið í vor. Þarna
sannaðist notagildi hússins því
ómögulegt hefði verið að hafa
námskeiðið utanhúss vegna
veðurs.

Lestrarátak
Ævars

þa

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.

40.800
27.300
17.900
11.800
8.600
5.300

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

Verðin eru með 24% vsk

69.800
47.500
33.400
24.400
15.800
10.700

Haldin var lokhátíð Lestrar
átaks Ævars Vísindamanns hjá
nemendum 1. til 4. bekkjar
í Grunn
s kóla Snæfellsbæjar
í síðustu viku. Það var Olga
Heiðars
d óttir starfsmaður á
skólabókasafninu sem hélt utan
um átakið og veitti hún viður
kenningarnar á hátíðinni. Átak
Ævars stóð yfir frá 1. janúar til 1.
mars. Á næstu dögum mun Ævar
svo draga úr öllum innsendum
lestrarmiðum alls staðar af
landinu og fá fimm krakkar í
verðlaun að vera persónur í
æsispennandi geimverubók eftir
Ævar vísindamann. Bókin mun
heita Gestir utan úr geimnum
og koma út í apríl. Nemendur í
1. til 4. bekk lásu samtals 1177
bækur á meðan á átakinu stóð

og las hvert barn að meðaltali 15
bækur. Á hátíðinni voru veittar
alls kyns viðurkenningar. 1.
bekkur hlaut Hvíta hestinn fyrir
flestar lesnar bækur. 2. bekkur
hlaut Bláa strumpinn fyrir að lesa
flestar blaðsíður. 3. bekkur hlaut
Silfur fílinn fyrir fjölbreyttasta
bókavalið og 4. bekkur hlaut
Rauða riddarann fyrir að lesa
erfiðustu bækurnar. Einnig voru
dregin út ein bókaverðlaun úr
öllum miðunum sem nemendur
höfðu fyllt út og skilað til Olgu á
bókasafninu. Það var Eyrún Birta
Ísfjörð Arnórsdóttir í 1. bekk sem
var dregin út. Heppnaðist átakið
mjög vel og höfðu allir gagn og
gaman af.
þa
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Fimmtudagur 9. mars
Kl. 11:30
Kl. 17:00
Kl. 18:00
Kl. 20:00

,)-079

Létt ganga í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Opinn tími í jóga hjá Önnu Þóru Í húsnæði Fiskmarkaðs Íslands, Rifi
Azra og Zekira verða með kennslu í bosniskri pítugerð í Grunnskólanum í Ólafsvík
Skráning á netfangið sigrun@snb.is verð kr 1500.
Samflot í sundlauginni, Elíza Guðmundsdóttir sér um tímann
Verð 1500kr fyrir þá sem ekki eiga flothettu en annars 1000kr
Takmarkaður fjöldi, skráning í síma 8970823
Elíza býður upp á Höfuðbeina og spjaldhryggjarmeðferð í vatni þennan dag,
tímapantanir í síma 897 0823

Föstudagur 10. mars
Kl. 10:00

Kl. 20:00

Samflot í sundlauginni, Elíza Guðmundsdóttir sér um tímann. Verð 1500kr fyrir þá
sem ekki eiga flothettu en annars 1000kr Takmarkaður fjöldi, skráning í síma 8970823
Elíza býður upp á Höfuðbeina og spjaldhryggjarmeðferð á bekk þennan dag,
tímapantanir í síma 897 0823
Friðgerður hjúkrunarfræðingur og aromatherpisti verður með kynningu
á kjarnolíum á Hárgreiðslustofu Gunnhildar skráning í síma: 899 1180

Laugardagur 11. mars

Frítt í sund
alla
dagana

Kl. 10:00-14:00 Foreldraboltinn
Kl. 11:00-14:00 Friðgerður hjúkrunarfræðingur og aromatherpisti mun vera með ráðgjöf varðandi
kjarnaoliur og aðrar heilsuvörur frá Young Living á Hárgreiðslustofu Gunnhildar
Kl. 11:00
Butt lift í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Kl. 12:30-13:30 Fomflex í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Kl. 14:00
Opið hús í Von, klifurveggur

Sunnudagur 12. mars

Kl. 11:00
Íþróttasprell fyrir foreldra og börn fædd 2011-2015
Kl. 12:30-13:30 Fomflex í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Dótadagur í sundlauginni
Kl. 14:00-16:00 Opið hús í Reiðhöllinni.

Mánudagur 13. mars
Kl. 11:30
Kl. 12 :00
Kl. 17:30

Létt ganga
Opinn tími í Boccia í Íþróttahúsinu Ólafsvík
Hlaup/skokk undir leiðsögn Ránar Kristinsdóttur
Mæting við íþróttahúsið í Ólafsvík

Kl. 20:00

Mikill hlátur og smá grátur
Arndís Halla Jóhannesdóttir heldur fyrirlestur í Grunnskóla Snæfellsbæjar, Ólafsvík.
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Þriðjudagur 14. mars
Kl. 17:00

Opinn tími í jóga hjá Önnu Þóru Í húsnæði Fiskmarkaðs Íslands, Rifi

Kl. 17:00

Kvíði
Emil Einarsson heldur fyrirlestur í Grunnskóla Snæfellsbæjar, Ólafsvík.

Miðvikudagur 15. mars

Pizzumót í knattspyrnu, Íþróttahúsið í Ólafsvík
Kl.14:00-15:4 Byrjendabolti, 1. 2. og 3. bekkur
Kl. 15:45-17:15 4.-6. bekkur
Kl. 17:15-18:45 7.-10. bekkur
Kl. 17:00

Zumba í íþróttahúsinu á Hellssandi
kennari: V. Lilja Stefánsdóttir

Fimmtudagur 16. mars
Kl. 11:30
Kl. 17:00
Kl. 20:00
Kl. 17:00

Létt ganga í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Opinn tími í jóga hjá Önnu Þóru í húsnæði Fiskmarkaðs Íslands, Rifi
Herþjálfun í vatni í sundlaug Snæfellsbæjar, kennari Harpa Finnsdóttir
Opinn tími í Boccia, Íþróttahúsið á Hellissandi

Elíza Guðmundsdóttir býður uppá meðferð í höfuðbeina og spjaldhryggjarmeðferð
sem er mild aðferð fyrir allan aldur. Þetta er milt og öruggt meðferðarform sem byggir
á ákveðnum handbrögðum og tækni. Boðið er bæði upp á meðferð á bekk og í vatni.
Tímapantanir í síma:897 0823
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Eldriborgarar
fengu Ársmiða

Sjóvá

440 2000

Ef þú skrifar skilaboð
undir stýri lítur þú af
veginum í allt að 5
sekúndur.
Á 70 kílómetra hraða
keyrir þú því blindandi
næstum 100 metra
meðan þú skrifar.

sjova.is

Kári Viðarsson mætti sem
leynigestur á ársfund Eldri
borgara síðastliðinn miðvikudag.
Tilgangur heimsóknarinnar
var að gefa öllum meðlmum í
félaginu Ársmiða sem gildir á
alla viðburði Frystiklefans árið
2017. Er þetta í annað skipti
sem félagarnir fá þessa flottu
gjöf sem styrkt er af fjölmörgum
fyrirtækjum í plássinu. Á síðasta
ári nýttu meðlimir félags eldri
borgara ársmiðana sína einkar
vel og mættu á fjölmarga
skemmtilega viðburði sem í boði
voru það árið. Fjöldi viðburða
verður svipaður á þessu ári og
því er tilhlökkunin mikil bæði
í Frystiklefanum og hjá eldri
borgurum í Snæfellsbæ.
Frystiklefinnn í Rifi vill nota
tækifærið og þakka eftirtöldum
fyrirtækjum fyrir samstarfið við

að láta þessa flottu gjöf verða
að veruleika:
Hraðfrystihús Hellissands
Hraðbúð N1 Hellissandi
Nónvarða
Landsbankinn Ólafsvík
Skarðsvík
Breiðavík
Litla Lón
Söluskáli ÓK
Tölvuverk
Olís Ólafsvík
Blómaverk
Guðbjartur SH
Hrund
Verkalýðsfélag Snæfellinga
Steinprent
Apótek Ólafsvíkur

SamVest æfingabúðir
UDN á Laugum

Meðfylgjandi mynd er fengin
af Facebooksíðu Frystiklefans
og er af Kára þegar hann afhenti
eldriborgurum ársmiðana.

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.
Það er í lagi að skila fyrr.
Upplýsingar um auglýsingaverð
á www.steinprent.is

Um síðustu helgi voru æfinga
búðir á vegum SamVest á Laugum
í Sælingsdal. 32 krakkar mættu
frá fjórum félögum (HSS, Skipa
skagi, Víkingur Ólafsvík og UDN).
Æfingabúðirnar gengu mjög
vel. Þeir Hermann Þór Haraldsson
og Kormákur Ari Hafliðason
frá FH sáum um æfingarnar á
laugardeginu og Eva Kristín
( Víkingur Ólafsvík), Sigríður

Drífa (HSS) og Kristín Halla
(U.m.f. Grundarfjörður) sáum
um æfingarnar á sunnudeginum.
Kennd voru grunnatriði í
sprettum, hástökki, langstökki,
langstökki án atrennu og kúlu
varpi. Einnig fengu krakkarnir
að kynnast fjölbreyttum styrktar
æfingum. Myndin er fengin af
heimasíðu UDN.

Hundaeigendur
í Snæfellsbæ

Fyrir þá sem ekki komust með hundana sína
í hreinsun byrjun mars, þá verður önnur hundahreinsun
miðvikudaginn 22. mars 2017
frá kl. 15:00-18:00
í Áhaldahúsinu í Ólafsvík.

Við viljum benda því fólki sem lætur hreinsa og bólusetja sína hunda annars staðar,
að koma tilkynningum eða skírteinum um slíkt til bæjarskrifstofu.

Við bendum eigendum óskráðra hunda að skrá þá þegar í stað!
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Gestastofa Snæfellsness?
• Hefur þú skoðun á upplýsingagjöf, ferðaleiðum
og áningastöðum ferðamanna á Snæfellsnesi?
• Hvað hafa Snæfellingar fram að færa sem þeir vilja
koma á framfæri við gesti?

Hugmyndasmiðja um

Gestastofu
Snæfellsness

ALLIR
VELKOMNIR

• Viljum við sameinast um gestastofu til að taka á
móti gestum og kynna Snæfellsnes?
• Hvaða starfsemi viljum við hafa í Gestastofu
Snæfellsness?
• Hvernig viljum við hafa Gestastofu Snæfellsness?

Laugardaginn 11. mars
kl.10:30-13:30
Breiðabliki í Eyja- og
Miklaholtshreppi

Dagskrá hugmyndasmiðju:
Setning.
Dagskrá – stutt yfirlit.

Hugmyndasmiðja
FYRIR ALLA
sem vilja láta sig
málið varða

Stutt kynning: Sprettverkefni um mögulega uppbyggingu Gestastofu Snæfellsness á Breiðabliki.
Hugmyndavinna: 1. umferð – Gestastofa Snæfellsness; hvaða starfsemi og fyrir hverja?
Stutt kynning: Samantekt á forverkefni og hugmyndum frá námskeiði um gestastofur.
Hugmyndavinna: 2. umferð – Hvernig viljum við hafa Gestastofu Snæfellsness?
Hádegishlé - súpa, úr snæfellsku eðal-hráefni.
Hugmyndavinna: 3. umferð – Forgangsröðun - bestu hugmyndirnar.
Samantekt: Farið yfir afrakstur dagsins.
Hugmyndasmiðju slitið.

