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Æfðu björgunarstörf í slæmu veðri
Það fór varla fram hjá neinum
íbúa Snæfellsness að Landsæfing
björgunarsveita fór þar fram
um síðustu helgi. Rúmlega 450
manns tóku þátt í æfingunni sem
var sameiginleg æfing Landhelgis
gæslu Íslands og Slysavarnafélags
ins Landsbjargar, auk þess voru
um 50 manns sem störfuðu í
kringum framkvæmdina. Heppn
aðist æfingin vel þrátt fyrir veðrið
sem var mjög leiðinlegt, en rok og
mikil rigning var á svæðinu.
Stór sameiginleg æfing er
haldin annað hvert ár á vegum
Landsb jargar og Landh elgis
gæslunnar, fer hún fram á mis
mun
a ndi stöðum á landinu
og eins og áður segir var hún
haldin á Snæfellsnesi að þessu
sinni á svokölluðu svæði 5 sem
er Snæfellsnes og Dalasýsla.
Björgunarsveitir á svæðinu sáu
um undirbúning og framkvæmd
æfingarinnar. Björgunarsveitafólk
af öllu landinu tók þátt í æfingunni
en búið var að skipuleggja um
60 krefjandi verkefni, bæði fyrir
byrjendur og lengra komna.
Fjölbreytnin var eins mikil og
landsvæðið býður upp á.
Æfingin hófst á laugard ags
morgninum klukkan níu og
var lokið um sexleitið. Verkefni
sem björgunarsveitarfólk þarf

að takast á við í sínu starfi eru
mjög mismunandi og tóku
verkefnin mið af því. Boðið var
upp á bátaverkefni, verkefni fyrir
kafara, fyrstu hjálparverkefni og
fjallabjörgunarverkefni. Einnig
verkefni fyrir fjórhjól, jeppa, og
bíla. Var sem dæmi mjög stórt
verkefni við Snæfellsjökul þar
sem sett var á svið lítið hópslys
sem margir þurftu að koma að og
vinna saman til að leysa. Einnig
voru verkefni þar sem fara þurfti
inní hella og sækja sjúklinga.
Til að björgunarsveitarfólkið

gæti æft sig þurfti um 200 manns
í viðbót til að koma að æfingunni
með einum eða öðrum hætti,
voru margir þeirra í hlutverki
sjúklinga, verkefnastjórn sem og
hópur slysavarnadeildakvenna

á svæðinu sem sáu um að næra
fólkið og endaði æfingin með
sameiginlegri máltíð í Félags
heimilinu Klifi.
þa

Dýpka á Stapa
Dýpkunarframkvæmdir eru
hafnar í höfninni á Arnarstapa.
Var verkið boðið út á síðasta ári af
Hafnarsjóði Snæfellsbæjar en um
er að ræða dýpkun á bæði föstu
og lausu efni. Helstu magntölur
í útboðinu voru dýpkun innan
hafnar í kóta -3,0 m. Flatarmál
dýpkunarsvæða 2.960 m2 og
magn dýpkunarefna var 3.915
m3. Hljóðaði kostnaðaráæltun
upp á krónur 46.087.000. Eitt
tilboð barst í verkið frá Hagtaki
hf., Hafnarfirði og var það uppá
krónur 57.794.000 og hefur
Hagtak nú hafist handa við
framkvæmdirnar en þeim á að
vera lokið eigi síðar 30. apríl 2020.

Til sölu

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði

SKODA SUPERB COMBI AMBIENTE 2.0 TDI

vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður
Árgerð 2014, nýskráning 10/2013
Ekinn 181.000 km. næsta skoðun 2021
Dísel, 170 hö, sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn.
Leðuráklæði, rafmagn í framsætum, minni í ökumannssæti,
ISOFIX festingar í aftursætum, fjarlægðarskynjarar aftan o.fl.
Verð 1.980.000
Upplýsingar í síma 893 5443

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

Kölski kemur á
Snæfellsnes
Kölski er fyrirtæki sem fram
leiðir sérsaumuð jakkaföt,
frakka, leðurskó, töskur, belti
ofl. og kemur til Ólafsvíkur 11.
október, þar munu þeir taka á
móti fólki og mæla herramenn
fyrir jólin.
Í samtali við Sigurður Stefán
Kristjánss on fjármálastjóra
Kölska kom fram að viðskipta
vinir koma í meðhöndlun á Sker
Restaurant og þar verður farið
yfir efnisval á jakkafötunum,
hönnun á fötunum og valið
gaumgæfulega öll smáatriði
með hverjum og einum svo að
útkoman verði sem glæsilegust.
Í framhaldi eru svo fötin
saumuð og menn mæta til þeirra
í mátun á saumuðum fötum, þar
er hægt að fínstilla þéttleika og

síddir hjá klæðskerameistara
Kölska, áður en fötin eru afhent.
Mátanir eru iðulega fram
kvæmdar í Reykjavík, nánar til
tekið í Ármúla 40, þar sem Kölski
er með bækistöð sína og sauma
stofu. 3-4 vikur eru því í afhend
ingu frá því að mæling og val á
efnum hefur verið afgreitt.

www.n1.is

facebook.com/enneinn

Keyrðu
á örygginu
Cooper Weather-Master WSC
Öflugt og gott grip við erfiðar aðstæður
Mikið skorið og stefnuvirkt mynstur
fyrir jeppa og jepplinga
Flott dekk fyrir íslenskt veðurfar

Cooper Discoverer M+S
Frábær neglanleg vetrardekk fyrir jeppa
Einstaklega endingargóð með mikið skorið snjómynstur
Nákvæm röðun nagla eykur grip á ísilögðum vegum

Cooper WM SA2+
Míkróskorin óneglanleg vetrardekk
Afburða veggrip og stutt hemlunarvegalengd
Mjúk í akstri með góða vatnslosun

Notaðu
N1 kortið

Verslun N1 Ólafsbraut 57, Ólafsvík, 436-1581
Opið mánudaga til föstudaga kl. 08-18
laugardaga kl. 10-14

Alltaf til staðar

Lenging Norðurgarðs boðin út
Hafnarsjóður Grundarfjarðar
bæjar óskaði á dögunum eftir
tilboðum í lengingu Norður
garðs, stálþilsrekstur og voru
tilboð opnuð á síðasta föstudag.
Helstu verkþættir eru gerð
90 metra langs bermugarðs,
rekstur 122 stálþilsplatna, steypa
akkerisplötur, uppsetning staga
og festinga, jarðvinna aftan við
stálþil ásamt því að steypa kantbita
með pollum og uppsetningu á
stigum og fríholtum. Fimm tilboð
bárust í verkið en kostnaðaðar
áætlun hljóðar upp á krónur
246.082.700.
Átti Borgarverk ehf lægsta boð
og hljóðaði það upp á 247.590.000
eða 100,6% af kostnaðaráætlun,
Næstir á eftir voru Ísar ehf með
112,3% krónur 276,2 millj,

Bryggjuverk ehf. 117,4% krónur
288,9 millj., Hagtak ehf. 125,3%

Aflabrögð

Dagana 30. september til
6. október komu alls 216
tonn á land í Snæfellsbæ í 59
löndunum. 109 tonnum var
landað í Ólafsvíkurhöfn í 39
löndunum, 101 tonni var landað
í Rifshöfn í 19 löndunum og á
Arnarstapa var landað 6 tonnum
í 1 löndun.
Hjá dragnótabátunum landaði
Saxhamar SH 20 tonnum í 3,
Magnús SH 19 tonnum í 3,
Esjar SH 14 tonnum í 1, Egill
SH 12 tonnum í 3, Guðmundur
SH 11 tonnum í 4, Matthías
SH 6 tonnum í 2, Gunnar
Bjarnason SH 6 tonnum í 3,
Ólafur Bjarnason SH 6 tonnum
í 3 og Sveinbjörn Jakobsson SH
3 tonnum í 3 löndunum.
Enginn stór línubátur landaði
í Snæfellsbæ þessa daga en
hjá litlu línubátunum landaði
Tryggvi Eðvarðs SH 24 tonnum
í 5, Stakkhamar SH 18 tonnum í
2, Lilja SH 16 tonnum í 4, Kvika

krónur 308,2 millj og Ístak hf.
168.9% krónur 415,6 millj..
Skal byggingu bermugarðs

lokið eigi síðar en 15. janúar 2020
og verkinu öllu að fullu lokið eigi
þa
síðar en 1. júní 2020.

Auglýsingaverð
í Jökli

SH 12 tonnum í 2, Brynja SH 10
tonnum í 3, Sverrir SH 9 tonnum
í 3, Landey SH 9 tonnum í 4, Signý
HU 8 tonnum í 3, Gullhólmi SH 7
tonnum í 2 og Rán SH 3 tonnum
í 2 löndunum.
Tveir handfærabátr lönduðu
þessa daga Glaður SH 3 tonnum
í 2 og Jóa II SH 1 tonni í 2
löndunum.
Í Grundarfjarðarhöfn komu
alls 211 tonn á land í 8 löndunum
dagana 30. september til 6.
október. Hjá botnvörpubátunum
landaði Björgvin EA 68 tonnum í
1, Hringur SH 67 tonnum í 1 og
Helgi SH 38 tonnum í 1 löndun.
Einn grálúðubátur landaði
Kap II VE 32 tonnum í 1 löndun.
Tveir bátar voru á handfærum
þessa daga Birta SH og Birtir SH
löndðu þeir hvor 3 tonnum í 2
löndunum.
þa

Heilsíða

32.800 +vsk

Hálfsíða.

23.400 +vsk

1/4 úr síðu

13.900 +vsk

1/8 úr síðu

10.800 +vsk

1/16 úr síðu

8.100 +vsk

Rökkurdagar 2019
Grundarfjörður
Menningarhátíðin Rökkur
dagar verður haldin í 18. sinn
í ár og mun standa yfir dagana
18. – 26. október n.k. Dagskráin
verður fjölbreytt og ætti að
höfða til flestra. Sem dæmi má
nefna söngleikinn ðe lónlí blú
bojs, sem sýndur hefur verið í
Bæjarbíói Hafnarfirði, fyrirlestra,
Haustmarkað Kvenfélagsins,
söng, lestur, sýningar listamanna
á öllum aldri, dansleik og
ýmislegt annað. Njótum ljúfu
stundanna í rökkrinu og

sameinumst á Rökkurdögum
2019 í Grundarfirði – nánari
dagskrá auglýst síðar.

Sérsaumuð
jakkaföt
fyrir jólin
Við verðum á Sker föstudaginn 11. október
að mæla og taka pantanir fyrir jólin.
Kíktu við.

www.kolski.is

/kolskiofficial

Sjókonur á Snæfellsnesi
Í tilefni af Strandmenningarhátíð á Snæfellsnesi 2019 kemur góður
gestur í Svæðisgarðinn Snæfellsnes, til að fræða okkur og fræðast sjálf:
Dr. Margaret E. Willson er prófessor í mannfræði og Skandinavískum
fræðum við Washington háskóla í Seattle.
Hún hefur rannsakað sjósókn kvenna á fyrri öldum
til nútíma og fundið mikið efni frá Snæfellsnesi.
Ljósi verður m.a. varpað á konur frá Rauðseyjum,
Höskuldsey, Bjarnareyjum, Oddbjarnarskeri, Flatey,
Hergilsey, Brimils-völlum, Neshreppi, Múlasveit o.fl.
Okkur er ánægja að taka á móti Margaret Willson á
Snæfellsnes þar sem hún mun tala um rannsóknir
sínar, sögur kvenna og skiptast á vitneskju um líf og störf formæðra og
núlifandi kvenna á sjó. Fólk má gjarnan koma með myndir og gögn af
sjókonum af Snæfellsnesi. Margaret kemur með gögn um nokkrar
konur af Snæfellsnesi og segir sögur þeirra og svo er boðið til
samræðna.
Allir velkomnir, aðgangur ókeypis.

Samkomuhúsið á Arnarstapa
föstudaginn 18. okt. kl. 19:00-21:00
Bæringsstofa í Sögumiðstöðinni Grundarfirði
laugardaginn 19. okt. kl. 13:00.
Amtsbókasafnið Stykkishólmi
laugardaginn 19. okt. Kl. 17:00-19:00

Menningarmót
áhersla á menningar- og tungumálafjársjóð nemendanna
Í tilefni þess að fjölmenningar
hátíð Snæfellsness verður sunnu
daginn 20. október ætlum við
aðf vera með Menningarmót í
skólunum í Grundarfirði og Snæ
fellsbæ dagana 16.-18. október.
Menningarmótsverkefnið,
sem er líka þekkt undir nafninu
„Fljúgandi teppi”, er þverfagleg
aðferð í starfi með börnum og
fullorðnum, hugsuð til þess að
varpa ljósi á styrkleika og fjöl
breytta menningarheima þátt
takenda.
Menningarmót má útfæra í
flestum námsgreinum og náms
sviðum. Þau tengjast oft vinnu með
sjálfsmynd nemenda, tilfinningar,
tjáningu og ímyndunarafl er
virkjað á uppbyggjandi hátt.

Lykilatriði við útfærslu
Menningarmóts er að litið sé á
hugtakið fjölmenningu í víðum
skilningi – eitthvað sem varðar
alla í samfélaginu, ekki einungis
ákveðna hópa. Áhersla er lögð
á áhugamál og menningu hvers
og eins. Sú menning getur
auðveldlega tengst landi og þjóð
– en gerir það ekki endilega. Verk
efnið er meðal annars skapandi
leið til að vinna með Heims
markmið 4.7 sem tengist alheims
vitund og viðurkenningu á fjöl
breyttri menningu.
Kristín R. Vilhjálmsdóttir, sem
er kennari, menningarmiðlari og
verkefnastjóri fjölmenningar hjá
Borgarbókasafni, er hugmynda
smiður verkefnisins. Hún hefur

Menningarmót í Reykjavík. Mynd tekin af síðunni www.menningarmot.is

mótað og notað Menningar
mótin með góðum árangri í
kennslu á Íslandi síðan 2008.
Hún leiðbeindi okkur með
innleiðingu þessa verkefnis og var
hún með námskeið þriðjudaginn
8. október þar sem hún fór yfir
hugmyndafræði verkefnisins og

hvernig hægt er að framkvæma
það á fjölbreytilegan hátt.
Opið hús verður í skólunum
föstudaginn 18. október, frá kl.
12:00 til 13:00 þar sem foreldrum
og velunnurum er boðið að
koma og skoða afrakstur vinnu
nemenda.

Verður haldinn þriðjudaginn 24. október
og hefst kl. 17 í húsnæði
grunnskólans í Ólafsvík.
Dagskrá
1. Ársreikningur 2018 og skýrsla stjórnar.
2. Kosning þriggja aðila í stjórn foreldrafélagsins - tillögur liggja fyrir fundinum.
3. Kosning eins aðila í skólaráð.
4. Hlutverk bekkjarráða.
5. Önnur mál.

Gjöf frá Lionsklúbbi
Grundarfjarðar

Við hvetjum alla foreldra til að mæta og taka
þátt í starfi foreldrafélagsins. Sér í lagi er
mikilvægt að bekkjarráðin mæti.
Stjórnin.

Á dögunum færði Lions
klúbbur Grundarfjarðar Leik
skólanum Sólvöllum fjórbura
kerru að gjöf. Kerran auðveldar
til muna að farið sé með yngstu
börnin í gönguferðir, en nú á

leikskólinn tvær slíkar kerrur.
Þökkum Lions kærlega fyrir
þessa góðu gjöf.
Starfsfólk og börn
á Leikskólanum Sólvöllum

Sjókonur í Dritvík og
á Breiðafirði
Dr. Margaret Willson frá Seattle hefur
rannsakað sjósókn kvenna á fyrri öldum
til nútíma. Leitað var í skjalasöfnum,
sjóferðabókum, stökum og kvæðum
og tekin viðtöl við fjölda kvenna allt
í kringum landið. Það var ekki síst
á Snæfellsnesi sem viðmælendur og
heimildir greindu frá ótrúlegum fjölda
kvenna sem sóttu sjóinn í Dritvík og á
Breiðafirði. Konurnar voru frá Rauðs
eyjum, Höskuldsey, Bjarnareyjum, Odd
bjarnarskeri, Flatey, Hergilsey, Brimils
völlum, Neshreppi, Múlasveit o.fl.
Í bók sinni Seawomen of Iceland:
Survival on the Edge rekur hún sögur
fjölmargra nafngreindra kvenna og
veltir fyrir sér ástæðunni fyrir því að
saga langflestra þeirra féll í gleymslu.
Vitnisburðir um æviskeið viðkomandi
kvenna bregður ljósi á útgerðarhætti,
aðbúnað, vosbúð og kjör sjómanna
almennt.
Flutningur fólks úr sveitum til
þorpa, umskipti í sjávarútvegi,
framfarir í skipasmíðum og uppbygging
fiskvinnslustöðva átti þátt í að konur
hurfu að mestu af sjónarsviði fiskveiða
við Ísland.
Okkur er ánægja að taka á móti
Margaret Willson á Snæfellsnesi þar sem
hún mun tala um rannsóknir sínar, sögur
kvenna og skiptast á vitneskju um líf og
störf formæðra og núlifandi kvenna á
sjó svo fylla megi betur upp í söguna.
Viðburðirnir verða á eftirfarandi
stöðum:
Samkomuhúsið á Arnarstapa
föstudaginn 18. okt. kl. 19:00-21:00
Bæringsstofa í Sögumiðstöðinni
Grundarfirði laugardaginn 19. okt. kl.
13:00.
Amtsbókasafnið Stykkishólmi
laugardaginn 19. okt. Kl. 17:00-19:00

Listi yfir konur sem heimildir
greina frá að hafi sótt sjóinn í
Dritvík og á Breiðafirði áður fyrr:
Vinkonurnar í Dritvík. Bátsskaði 17. apríl 1820:
Guðrún Jónsdóttir frá Frakkanesi, ekkja
drukknaði 1820 í Dritvík.
Kristín Einarsdóttir og Þuríður Jónsdóttir
Frakkanesi?, lifðu fyrri hluta 19. aldar.
Sigríður Guðmundsdóttir frá Frakkanesi, komst
af 1820
Anna Hákonardóttir Breiðafjörður, drukknaði
1820 í Dritvík.
Ólafsvík og nágrenni
Guðrún Eyjólfsdóttir Ólafsvík. Dó á sjó ásamt
Birni bróður sínum 1819.
Þórkalta Jóhannsdóttir Brimilsvöllum, Klettakoti
1841-1926
Þórunn Þorsteinsdóttir (eða Jónsdóttir) f. 1795,
formaður í 30 ár.
Ekkjan í Dritvík um 1700.
Grundarfjörður
Steinunn Indriðadóttir við Grundarfjörð.
Vinnukona í Fagurey fyrir  1850.
Margrét Þorsteinsdóttir Snæfellsnes, bjó

með Guðmundi Guðmundssyni á koti við
Hallbjarnareyri.
Norður eyjarnar
María Tómasdóttir, Látrum, f. 1769 (frænka
Halldóru) og barnabarn hennar Ingibjörg
Jónsdóttir f. 1848
Guðbjörg Jónsdóttir Múlasveit f. 1821, á
sjó seinni hluta 19. aldar.
Kristín Sveinsdóttir f. 1858 reri frá Kirkjubóli
á Litlanesi.
Kristín Ólafsdóttir (Stína) f. 1850 frá
norðanverðum Breiðafirði.
Ingibjörg Andrésdóttir á seinni hluta 19. aldar,
Hergilsey.
Rósamunda Sigmundsdóttir f. 1868, Skáleyjum.
Guðný Guðmundsdóttir Hagalín f. 1878 Flatey
og Vestfjörðum.
Guðný Jóhannesdóttir, bátseigandi og ekkja í
Flatey. Átti Blíðfara um 1870.
Jónína Jónsdóttir f. um miðja 19. öld í Flatey.
Margrét Árnadóttir frá Rófubúð, við Heimaey. Á
sjó seinni hluta 19. aldar.
Margrét Jónsdóttir reri frá Flatey um 1840.
Sigríður Ólafsdóttir, móðir Bjarna f. 1749, Maríu
f. 1749 og Þuríðar f. 1759, Gunnlaugsdætra,
Oddbjarnarskeri og Flatey.
Halldóra Ólafsdóttir klumbufótur f. 1734, frá
Oddbjarnarskeri.
Guðrún Einarsdóttir f.
1814, Svefneyjum, Elliðaey, og Dritvík.
Dóttir hennar Guðrún Torfadóttir
f. 1851 Oddbjarnarskeri og Bjarnareyjum.
Brynhildur, Bjarnareyjum. Dó á sjó 1868.
Guðrún Jónsdóttir f. 1776, Bjarnareyjum.
Þóra Valgerður Sæmundsdóttir f. 1853,
Bjarnareyjum.
Bjarnareyjar: Lilja, Jónína, Salome f.
1873, Septemborg f. 1883 og Guðlaug f.
1884, Gunnlaugsdætur og Maríu Stefánsdóttur.
Syðri eyjarnar
Guðný Pálsdóttir Fagurey. Komst af í bátsskaða
í Dritvík 1809.
Guðrún Jónsdóttir f. 1822 Höskuldsey, frá Firði
Jóna Guðbrandsdóttir f. 1856. Drukknaði 1884
með syni Guðrúnar Jónsdóttur frá Höskuldsey.
Sigríður Guðmundsdóttir Höskuldsey á sjó
eftir 1916.
Fórust með Magnúsi Eyjólfssyni 26. apríl
1834: Guðrún og Steinunn Thorsteinsdætur
frá Rauðseyjum; María Pálsdóttir kona
Magnúsar; Elín Ólafsdóttir f. 1797
frá Bjarnareyjum.
Júlíana Einarsdóttir f. 1896, FremriLangey. Dætur: Svafa, Elsa, Unnur og Elsa.
Guðfinna [Lilja] Einarsdóttir f. 1890, Efri-Langey
Sigríður (Guðrún) Efri Langey f. 1846 og Helga
frá Rauðseyjum, Gísladætur.
Þorbjörg Eggertsdóttir Oddbjarnarskeri seint á
19. öld, frænka Sigrídar
Guðrún Eggertsdóttir, Breiðafjörður.
Guðríður Pétursdóttir Hraunhálsi og Akureyjum
f. 1792 og dóttir hennar Guðríður Jónsdóttir
f. 1821
Guðrún Eggertsdóttir frá Bæ upp úr 1700.
Elínborg f. 1832 og Guðrún f. 1833
Friðriksdætur (sr. Friðrik Eggerz).
Jóhanna Jónasdóttir kringum 1900.
Sigríður Þorláksdóttir Breiðafjörður kringum
1900.
Margrét Björnsdóttir 1743 - 22. sept. 1803.
Guðrún Erlendsdóttir Breiðafjörður um miðja
19. öld.

Hægt er að fá upplýsingar um
þessar konur hjá Margaret Willson
og hún þiggur með þökkum sögur og
heimildir um þær hjá afkomendum og
staðkunnugum.

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 324. FUNDUR
Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar,
fimmtudaginn10. október 2019
og hefst hann í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00
Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1) Rebekka Unnarsdóttir og Patrick Roloff mæta á fundinn til að ræða um
tjaldstæðin í Snæfellsbæ.
2) Ingigerður Stefánsdóttir, leikskólastjóri, mætir á fundinn til að ræða
hugmyndir um ungbarnadeild.
3) Fundargerð 308. fundar bæjarráðs Snæfellsbæjar, dags. 19. september 2019.
4) Fundargerð 130. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar, dags. 4. október
2019.
5) Fundargerðir 185. og 186. fundar menningarnefndar, dags. 15. september
og 1. október 2019.
6) Fundargerð fræðslunefndar, dags. 16. september 2019.
7) Fundargerðir 873. og 874. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga,
dags. 30. ágúst og 27. september 2019.
8) Fundargerð 415. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands, dags. 26.
september 2019.
9) Fundargerð 17. aðalfundar fulltrúaráðs Eignaharslfélagsins Brunabótafélag
Íslands, dags. 20. september 2019.
10) Bréf frá Sýslumanninum á Vesturlandi, dags. 25. september 2019, varðandi
ósk um umsögn bæjarstjórnar um umsókn Lýsdals ehf., um leyfi til reksturs
gististaðar í flokki II, minna gistiheimili, að Lýsudal í Staðarsveit, Snæfellsbæ.
11) Bréf frá Sýslumanninum á Vesturlandi, dags. 30. september 2019, varðandi
ósk um umsögn bæjarstjórnar um umsókn Blue View ehf., um leyfi til
reksturs gististaðar í flokki II, minna gistiheimili, að Öxl í Breiðuvík,
Snfæfellsbæ.
12) Minnisblað frá bæjarstjóra, dags. 8. október 2019, varðandi landsvæði til
að kolefnisjafna.
13) Bréf frá Ragnheiði Víglundsdóttir, dags. 7. október 2019, varðandi tiltekt
í geymslu Pakkhússins á Hellissandi.
14) Bréf frá Laufeyju Helgu Árnadóttur, dags. 4. október 2019, varðandi fatasölur
í húsnæði Snæfellsbæjar.
15) Bréf frá Lionsklúbbnum Rán, dags. 23. september 2019, varðandi ósk um
niðurfellingu á leigu í Klifi þann 28. september s.l. vegna Nesballs eldri
borgara.
16) Bréf frá Adelu Marcelu Turloiu, Helgu Guðrúnu Sigurðardóttur, Karitas
Hrafns Elvarsdóttur og Sigrúnu Erlu Sveinsdóttur, dags. 18. september
2019, varðandi bættari útileikja- og afþreyingaraðstöðu barna er búa í Rifi.
17) Bréf frá Kára Viðarssyni, dags. 7. október 2019, varðandi starfsmannaferðir
á leiksýninguna „Ókunnugur“ í Frystiklefanum í Rifi.
18) Bréf frá Berginu headspace, dags. 8. október 2019, varðandi ósk um
rekstrarstyrk 2020.
19) Bréf frá Tré lífsins, dags. 20. september 2019, varðandi Minningargarða.
20) Bréf frá Æskulýðssambandi Þjóðkirkjunnar, dags. 27. maí 2019, varðandi
ósk um styrk til að halda landsmót í Ólafsvík helgina 25. – 27. október
2019.
21) Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dags. 5. september 2019, varðandi
yfirlýsingu um samstarf sveitarfélaga um loftslagsmál og heimsmarkmið
Sameinuðu þjóðanna.
22) Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dags. 19. september 2019,
varðandi hvatningu til sveitarstjórna í tengslum við Skólaþing sveitarfélaga
2019.
23) Leiðbeinandi álit Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 1. október 2019,
varðandi tvöfalda skólavist barna í leik- eða grunnskóla.
24) Til kynningar: siðareglur kjörinna fulltrúa Akureyrarbæjar, samskiptasáttmáli
kjörinna fulltrúa Akureyrarbæjar og leiðbeiningar um skráningu kjörinna
fulltrúa hjá Akureyrarbæ á fjárhagslegum hagsmunum og trúnaðarstörfum.
25) Bréf frá Auði Kjartansdóttur, dags. 7. október 2019, varðandi úrsögn úr
umhverfis- og skipulagsnefnd.
26) Tillögur frá J-listanum:
a) Tillaga um lækkun fasteignagjalda.
b) Tillaga um að endurskoða núverandi fyrirkomulag á unglingavinnunni.
c) Tillaga um að auka flokkun og stíga skrefið enn lengra í umhverfismálum.
d) Tillaga um yfirmann unglingavinnunnar.
27) Viðauki við fjárhagsáætlun 2019: lagt fram á fundinum.
28) Bréf frá öllum börnum í Rifi varðandi hoppudýnu og kofa.
29) Minnispunktar bæjarstjóra.
Snæfellsbæ, 8. október 2019
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

