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Heilir og sælir félagar, hér er skýrsla frá ráðstefnunni Frístund er okkar fag sem haldin var 16. október s.l.
einnig fylgir með bréf til ykkar.
Í skýrslunni eru dregnar saman helstu niðurstöður og sambærilegt bréf og skýrsla hefur verið sent til
framkvæmdastjóra sveitarfélaga og langar okkur að biðja ykkur um að þessi skýrsla og bréf verði lögð fyrir
fagnefndir í ykkar sveitarfélögum til umfjöllunar.
Með jólakveðju,
Soffía og Ragnar
From: Gísli Rúnar Gylfason [mailto:gislirunar@dalvikurbyggd.is]
Sent: 7. desember 2015 11:56
To: Alfa Aradóttir - Akureyri; Anna Björnsdóttir - Sambandið; Ellert Örn - Akureyri; Linda Udengard - Kópavogur;
Margrét Halldórsdóttir - Ísafirði; Adda Steina Haraldsdóttir - Egilsstaðir; Agnes Helga Sigurðardóttir - Stykkishólmi;
Arna Margrét Erlingsdóttir - Kópavogur; Arnsteinn Ingi Jóhannesson - Vestmannaeyjar; Bjarki Ármann Oddsson Fjarðabyggð; Bragi Bjarnason; Dagbjört Ýr Kiesel - Hornafjörður; Edda Davíðsdóttir; Elsa Reimarsdóttir Vesturbyggð; Esther Ösp - Strandarbyggð; Gerður Dýrfjörð - Grímsnes- og Grafningarshreppi; Gísli Árni Eggertsson;
Gísli Rúnar Gylfason; Guðni Albert Kristjánsson - Dalabyggð; Guðrandur Jóhann Stefánsson - Garði; Gunnar E
Sigurbjörnsson - Árborg; Gunnar Guðmundsson- Kópavogur; Gunnar Hrafn Richardsson - Garðabæ; Hafþór Barði
Birgisson - Reykjanesbær; Haukur Geirmundsson - Seltjarnarnes; Haukur Siguðsson - Fjallabyggð; Heiðrún
Janusardóttir - Akranesi; ingibjörg Isaksen - Hrafnagil; Jóhanna Margrét Hjartardóttir - Hveragerði; Jóhanna
Reykjalín; Jón Júlíusson - Kópavogur; Jónína Brá Árnadóttir - Seyðisfjörður; Karólína Gunnarsdóttir - Hvammstangi;
Kári Jónsson - Garðabæ; Kjartan Páll Þórarinsson - Norðurþing; Margrét Sigurðardóttir - Seltjarnarnes; Óðinn
Gunnar Óðinnsson - Egilsstaðir; Ólafur Örn - Hvolsvöllur; Ómar Einarsson; Óskar Þór Ármannsson - mrn; Ragnar
Sigurðsson - Ölfus; Ragnar Örn Pétursson - Formaður; Rut Sigurðardóttir - Sandgerði; Sigríður Hjálmarsdóttir Grundarfjörður; Sigrún Ólafsdóttir - Snæfellsbæ; Sigurður Guðmundsson; Soffía Pálsdóttir; Stefán Arinbjarnarson Vogum; Steinþór Einarsson; Valgerður Þórunn Bjarnadóttir - Mrn; Valur Rafn Halldórsson - Sambandið; Þorsteinn
Gunnarsson - Grindavík; Þorvaldur Gröndal - Skagafirði

Subject: íþróttamannvirki í kaupmannahöfn

Heil og sæl, langar að biðla til þeirra sem hafa þekkingu á kaupamannahöfn... (aðrir leiða þenna póst hjá
sér)...
Er á leið til kaupmannahafnar með starfsfólk íþróttamiðstöðvar (sund og íþróttahús). Þekkir einhver til
staðar sem væri gaman/gagnlegt að skoða í kaupmannahöfn, best er ef það er miðsvæðis (í grennd við
strikið), en við gistum líklegast þar.
Þetta er reyndar smá útúrdúr í ferðinni, en við erum á leiðinni í Sænsku Messuna (íþrótta-sölu sýning) í
Gautaborg, það er ekki beint flug og munum við því stoppa í Köben og til að fylla „styrkja skoðunar
kvótann“ þá vil ég fá að skoða eitthvað þar.
(kæmi reyndar líka til greina að skoða í Gautaborg, ef einhver lumar á einhverju skemmtilegu þar)
Kveðja,
Gísli Rúnar Gylfason
Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi Dalvíkurbyggðar
Gsm: 863-4369
Sími: 460-4913
Tölvupóstfang: gislirunar@dalvikurbyggd.is
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___________________________________________________________________
Vinsamlegast athugið að tölvupóstur þessi og viðhengi hans eru einvörðungu ætluð þeim móttakanda sem
tölvupósturinn er stílaður á. Tölvupósturinn og viðhengi hans gætu innihaldið upplýsingar sem eru
trúnaðarmál. Ef þér hafið án tilætlunar, fyrir mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti þessum
eða viðhengjum hans biðjum við yður að fara eftir 2. mgr. 44. gr. laga um fjarskipti nr. 107/1999 og gæta
fyllsta trúnaðar, hvorki lesa efni þeirra, skrá þau hjá yður, dreifa þeim áfram, né heldur notfæra yður þau á
nokkurn hátt og tilkynna til sendanda samstundis að þau hafi ranglega borist yður.
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Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: http://www.reykjavik.is/trunadur
Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst. Prentaðu á báðar hliðar í
svarthvítu ef nauðsyn krefur.

