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snaefellingar.is
S.l. þriðjudag var nýjum fréttavef 
Snæfellsness hleypt af stokkunum 
og tekur hann við hlutverki 
fréttavefs Stykkishólms-Póstsins.  
Markmið vefsins er að veita 
íbúum Snæfellsness upplýsingar 
um fréttatengt efni og viðburði á 
svæðinu. 

Hugmyndin að þessum vef er ekki 
ný af nálinni, en Anok margmiðlun 
hefur haft þetta á prjónunum 
um allangt skeið en nú þegar 
bæst hefur við í starfsmannahóp 
fyrirtækisins var loksins unnt að 
hrinda hugmyndinni í framkvæmd. 
Jafnt og þétt mun efni bætast 
við inn á vefinn og einnig verður 
mögulegt fyrir fyrirtæki og 
stofnanir að auglýsa þar. 
Vefslóðin inn á vefinn er 
snaefellingar.is 

- Fyrir Snæfellinga -

sp@anok.is

Árið 2014 veitti Framkvæmdasjóður ferðamannastaða styrk til endurbóta á bílastæðum, breytinga og 
endurgerð göngustíga og gerð skilta á Helgafelli.  Gríðarlegur straumur ferðamanna liggur upp á fellið 
og hefur gert í mörg ár.  S.l. helgi var haldið þar grjóthleðslunámskeið og má sjá hluta af árangri þess á 
meðfylgjandi mynd sem tekin var á bílastæðinu í vikunni.  Framkvæmdum er ekki lokið og verður áfram 
unnið að þeim á næstunni..

sp@anok.is

Snæfell vann sannfærandi 
sigur 69-48 á Grindavík s.l. 
þriðjudagskvöld í undanúrslitum 
Íslandsmóts kvenna.  Snæfell er 
þar með komið í 2-1 í viðureign 
liðanna en þrjá sigra þarf til að 
komast áfram. Liðin mætast 
aftur í kvöld í Grindavík og 
þá getur Snæfell með sigri, 
komist áfram í úrslitaleikina um 

Íslandsmeistaratitilinn, annars 
verður oddaleikur hér n.k. 
sunnudag. Vonandi klára þó 
Snæfellsstelpurnar Grindavík 
í kvöld, þær hafa alla burði til 
þess ef viljinn er til staðar og þær 
skila sínu eðlilega framlagi. Ekki 
síst nái Snæfell upp þeim feikna 
sterka varnarleik sem liðið sýndi í 
leiknum á þriðjudaginn.

Snæfell 2-1 gegn 
Grindavík

Mynd: GSS  sp@anok.is

Þriðjudaginn 14. apríl s.l. fór 
fram Stóra Upplestrarkeppnin 
í Ólafsvíkurkirkju. Að vanda 
var þetta mjög hátíðleg stund 
og stóðu nemendur sig með 
sóma. Fyrir hönd Grunnskólans 
í Stykkishólmi kepptu Lóa 
Kristín Kristjánsdóttir, Samúel 

Alan Hafþórsson og Thelma 
Lind Hinriksdóttir sem lenti í 
öðru sæti keppninnar.Í fyrsta 
sæti var nemandi úr Grunnskóla 
Snæfellsbæjar Birgitta Sól og í 
þriðja sæti nemandi Grunnskóla 
Grundarfjarðar Tanja Lilja. 

Upplestrarkeppnin

http://www.snaefellingar.is
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Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. 
löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is

verður haldinn í Átthagastofu Snæfellsbæjar
Kirkjutúni 2, Ólafsvík

 
Þriðjudaginn, 28. apríl 2015, kl. 20

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf
    - Stjórnin gefur kost á sér áfram utan einn meðstjórnandi
2. Önnur mál  
3. Afmæliskaffi og fræðsluerindi:

Hvernig gagnast núvitund/árvekni/gjörhygli?

Sveinbjörg Eyvindsdóttir, geðhjúkrunarfræðingur

Allir velkomnir
                                      

Vortónleikar Lúðrasveitar Stykkishólms
í Stykkishólmskirkju á sumardaginn fyrsta - 

fimmtudaginn 23. apríl kl. 18:00
Ókeypis aðgangur  - Allir hjartanlega velkomnir!

Skólastjóri

Grár tungusvefnsófi úr Rúmfatalagernum fæst gefins gegn því að 
vera sóttur, sófinn er 2ja ára. Uppl. í síma 857-6305.

Smáauglýsingar

Ákveðið hefur verið af 
aðstandendum Bátadaga á 
Breiðafirði að næstu dagar verði 
í byrjun júlí í sumar. Það eru 
súðbyrtir trébátar sem koma 
þarna saman í áttunda sinn og 
sigla saman um Breiðafjörðinn.  
Nú verður siglt um fjögur nes, 
Skálmarnes, Svínanes og 
Bæjarnes í Múlasveit og Skálanes 
í Gufudalssveit en upphaf og 
endir ferðarinna verður á Stað 
á Reykjanesi. Saga þessara 
sveita er samofin sögu byggðar 
í Breiðafjaðareyjum. Eyjabændur 
versluðu eldivið og fengu að 
flytja fé til beitar á afréttum 
í Múla- og Gufudalssveita. 
Bændur í landi fengu báta frá 
skipasmiðum í eyjunum og 
versluðu við kaupmenn í Flatey 
og sóttu þangað læknisþjónustu 
o.fl. Flóabáturinn Konráð sigldi 

áætlunarferðir úr Flatey í 
Múlasveit. Enginn bær í Múlasveit 
er lengur í byggð en hlunnindi 
eru víða nytjuð. Árið 1986 var 
síðast skráður íbúi í sveitinni 
en hún var síðar sameinuð 
Reykhólahreppi. Með í för verða 
menn sem lifðu þá tíma er byggð 
var bæði í eyjunum og Múlasveit 
og munu miðla þekkingu sinn 
í ferðinni. Að sjálfsögðu ráða 
aðstæður, sjávarföll og veður, 
mestu um hvernig siglingarnar 
verða og áætlun getur því breyst 
ef aðstæður krefjast. Siglingin 
verður undir stjórn manna sem 
þekkja vel til aðstæðna við 
Breiðafjörð.
Nánari upplýsingar er að finna 
á Facebook síðu Félag gamalla 
trébáta eða á heimasíðunni 
visitreykholahreppur.is

Bátadagar á Breiðafirði 
3.-5. júlí 2015

http://www.stykkisholmur.is/tonlistarskolinn
http://www.visitreykholahreppur.is
http://www.fasteignsnae.is
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Allar eignir á www.faststykk.is

Sverrir Kristjánsson
lögg. fasteignasali
Ægisgötu 11
340 Stykkishólmi
Sími: 896 4489
sverrir@posthus.is

Áætlun Baldurs
Frá  Sun.-Fös.    
Stykkishólmi   15:00      
Brjánslæk 18:00

Vinsamlegast athugið, sækja þarf farmiða á  
skrifstofu Sæferða 30 mínútum fyrir brottför.

Ferðir Baldurs falla niður dagana 20-22 apríl 
báða daga meðtalda

Hugsanlega verður aukaferð með 
Særúnu í Flatey þriðjudaginn 21. apríl 

ef veður leyfir

www.saeferdir.is

Opið í hádeginu kl. 12-14 
og frá kl. 18.
Hjartanlega velkomin

www.narfeyrarstofa.is   &   Facebook
Borðapantanir í síma 438-1119 eða á narf@narf.is          

- fagleg og freistandi

Messa verður í Stykkishólmskirkju 
sunnudaginn 19. apríl kl. 14.00.

Fermt verður í messunni.

Fermdir verða:
Haraldur Björgvin Helgason, Ásklifi 13
Jón Tryggvi Alfreðsson, Víkurflöt 5
Sveinn Ágúst Óskarsson, Sundabakka 4

Sóknarprestur

-Atvinnuauglýsing-
Ræstingar í Ráðhúsinu

Stykkishólmsbær óskar eftir að ráða starfsmann 
í ræstingar í Ráðhúsinu. Um er að ræða 40% 
starf sem unnið er á dagvinnutíma. 

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningum 
Launanefndar sveitarfélaga. 

Umsóknir skulu berast Stykkishólmsbæ, 
Hafnargötu 3 eða á netfangið 
thor@stykkisholmur.is . 
Öllum umsóknum verður svarað. 
Umsóknarfrestur er til og með 30.apríl nk.  

Nánari upplýsingar veitir Þór Örn Jónsson, 
bæjarritari í síma 433-8100. 
• 

Bæjarstjóri

http://www.faststykk.is
http://www.facebook.com/Stykkid
http://www.faststykk.is
http://www.saeferdir.is
http://www.stykkisholmskirkja.is
http://www.narfeyrarstofa.is
http://www.stykkisholmur.is
http://www.narfeyrarstofa.is
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Yfirlýsing frá meirihluta 
bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar  
Í hita leiksins vegna ákvörðunar 
bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar 
um að selja húseignina 
Hafnargata 7  hafa komið fram 
fullyrðingar sem nauðsynlegt er 
að leiðrétta og gera athugasemdir 
við. Að gefnu tilefni eru því settar 
fram skýringar hér. 
Bókun meirihluta bæjarstjórnar 
sem var lögð fram á bæjarstjórnarf-
undinum sem haldinn var 26. mars 
s.l. er aðgengileg á vefnum. (innskot 
ritstjóra.)
1. Því var haldið fram af 
Heiðrúnu Höskuldsdóttur 
bókasala,  í viðtali við RÚV, 
að reynt hafi verið að koma 
í veg fyrir að forsvarsmenn 
Bókaverzlunar Breiðafjarðar 
gerðu tilboð í eignina 
Hafnargötu 7 og að stjórnsýslu 
vegna málsins væri áfátt.  
Þessar fullyrðingar stangast mjög 
á við raunveruleikann. Eigendur 
Bókaverzlunar Breiðafjarðar 
gerðu fjögur tilboð í eignina 
Hafnargötu 7 að undangengnum 
auglýsingum í blöðum, eftir 
samskipti við bæjarstjóra og 
Fasteignasölu Snæfellsness. 
Tilboðin voru svo sem hér segir: 
a) Tilboð gert 18. janúar 2015 
að upphæð  kr. 27.000.000,- b) 
Tilboð gert 20. febrúar 2015 að 
upphæð kr. 41.000.000,- c) Tilboð 
gert 2. mars 2015 að upphæð 
kr. 46.500.000,- d) Tilboð gert 
18.mars 2015 að upphæð kr. 
50.000.000,-
Þegar upp kom misskilningur 
af hálfu forsvarsmanna Bóka-
verzlunar Breiðafjarðar í kjölfar 
póstsendinga til bjóðenda  voru 
þau kölluð til fundar í bæjarráði 
19. febrúar 2015 til þess að leitast 
við að eyða öllum misskilningi og 
gefa þeim tækifæri til þess að 
skýra hugmyndir sínar. Þar fengu 
þau tækifæri til þess að gera 
grein fyrir athugasemdum sínum 
og áformum.  Í kjölfarið gerðu 

þau nýtt tilboð til Fasteignasölu 
Snæfellsness. Hefði mátt 
ætla að þau sættu sig við þær 
skýringar sem gefnar voru á fundi 
bæjarráðs þar sem þau héldu 
áfram þátttöku í því að gera tilboð 
í eignina og áttu í samskiptum við 
Pétur Kristinsson, lögmann og 
fasteignasala. 
Engar athugasemdir bárust 
um þau samskipti meðan á 
tilboðsferlinum stóð og fengu 
forsvarsmenn Bókaverzlunar 
Breiðafjarðar lengdan frest 
til þess að skila inn tilboði til 
Fasteignasölunnar, sem þau 
og gerðu, og voru þau gögn 
send bæjarráði strax og þau 
bárust. Það leiddi til þess að 
fresta varð afgreiðslu málsins á 
bæjarráðsfundi 19. mars 2015 
svo nægur tími liði frá fundarboði 
til þess að fundur væri haldinn. 
Engar athugasemdir komu fram 
hjá fulltrúa L-listans í bæjarráði 
um málsmeðferð. Þess í stað 
lagði hann til að teknar væru 
upp viðræður við forsvarsmenn 
Bókarverzlunar Breiðafjarðar 
um að það félag tæki að sér 
rekstur sjálfs Amtsbókasafnsins 
og Upplýsinga- og markaðs-
stofunnar án útboðs. 
Í bókun Lárusar Ástmars um 
þetta efni á fundinum 19.3. segir: 
Undirritaður óskar þess að áður 
en fyrirhugaður bæjarráðsfundur 
sem halda á þann 23. mars 
verði haldinn verði eigendur 
Bókaverzlunar Breiðafjarðar og 
samstarfsaðilar boðaðir á fund 
bæjarráðs og ræddar þeirra 
hugmyndir sem felast í því boði 
að óska eftir samstarfi eða 
yfirtöku á rekstri bókasafnsins og 
jafnvel upplýsingarmiðstöðvar. Í 
þessari ósk gætu falist tækifæri 
fyrir Stykkishólmsbæ sem rétt er 
að kanna til hlítar.
Lárus Ástmar Hannesson.
Ekki var fallist á þessa tillögu, 
enda er það lögboðið hlutverk 
sveitarfélags að annast rekstur 

almenningsbókasafns og 
ekki fært að fela rekstur þess 
einkafyrirtæki án þess að til 
útboðs komi, teljist það á annað 
borð löglegur gerningur að 
einkavæða Amtsbókasafnið. Með 
því að leggja til að bæta inn því 
verkefni að væntanlegur kaupandi 
hússins að Hafnargötu 7 taki 
að sér að reka Amtsbókasafnið 
var í raun verið að leggja til að 
byrja allan söluferilinn að nýju 
og bæta því við að að reksturinn 
fylgdi sölunni. Verður að telja það 
vafasama stjórnsýslu ef fallist 
hefði verið á þá tillögu fulltrúa 
L-listans. 
Það var haldinn annar fundur í 
bæjarráði  mánudaginn 23. mars 
2015 þar sem sala Hafnargötu 7 
var eina málið á dagskrá. Í ljósi 
þess sem að framan er rakið 
er því með öllu vísað á bug að 
stjórnsýslureglur hafi verið brotnar 
við söluferilinn. Ekki höfðu verið 
gerðar athugasemdir við ferlið 
af hálfu minnihluta bæjarstjórnar 
þegar kom að fundi bæjarráðs 
mánudaginn 23. mars þar sem 
meirihluti bæjarráðs samþykkti 
að taka tilboði hæstbjóðanda. 
Vert er að geta þess að KPMG-
endurskoðun hafði farið yfir 
forsendur og niðurstöður tilboða 
þegar bæjarráð tók afstöðu til 
þess hvaða tilboði ætti að taka. 
2. Var einhverjum leikreglum 
breytt? 
Talsmaður félagsins  Íslenskur 
æðardúnn ehf. , Erla Friðriksdóttir, 
sem hefur staðið í byggingu á 
svæðinu, hélt því fram í viðtali 
við RÚV að söluferlinu hafi verið 
breytt eftir að nýtt tilboð barst. 
Virtist sú fullyrðing snúa að 
skipulagi svæðisins þegar því er 
haldið fram að tilboðið stangist 
á við gildandi deiliskipulag. 
Aðild Erlu Friðriksdóttur að 
þessu máli er óljós nema 
sem húseiganda á svæðinu. Í 
tölvupósti, sem Erla Friðriksdóttir 
sendi undirrituðum 27. febrúar, 
bar hún upp sex spurningar 
sem öllum var svarað á fundi 
sem undirritaður átti með henni 
og Friðriki Jónssyni 5. mars s.l. 
Ein spurningin var svohljóðandi: 

„Verða tilboð sem mögulega 
kalla á skipulagsbreytingar 
teknar til greina?“ Svarið var já, 
enda þekkja eigendur félagsins 
Íslenskur æðardúnn ehf. það 
mæta vel að breytingar hafa verið 
gerðar á deiliskipulagi þessa 
svæðis til þess að þóknast þeim 
sem vilja byggja af myndarskap 
og í samræmi við byggðina á 
umræddu svæði. Rétt er að taka 
það fram að því skipulagi, sem 
nú er í gildi, hefur verið breytt sex 
sinnum á tímabilinu 28.8 2003 til 
16.08. 2012. Síðasta breytingin 
var gerð til þess að húsið, sem 
á að hýsa Æðarsetrið og íbúð, 
fengist byggt. Að auki eru enn 
í gangi breytingar á þessu 
umrædda deiliskipulagi.   Þá er 
vert að geta þess að í síðast tilboði 
Bókaverzlunar Breiðafjarðar 
er gert ráð fyrir því að stækka 
húsið í samræmi við breytt 
deiliskipulag sem er í vinnsluferli 
til þess að stækkun falli betur að 
byggingu Æðarsetursins og bæti 
umferðaræðar á svæðinu. 
Í samþykkt byggingarnefndar frá 
1. desember s.l.  segir : „Tillaga að 
breytingu á núverandi miðbæjar 
deiliskipulagi. Skipulags- og 
byggingarnefnd leggur til að 
byggingarmagn verði fært inn á 
núverandi lóð við Hafnargötu 7 og 
byggingin sem gæti komið þarna 
verði á stærð við Clausenshús og 
Æðarsetrið.“ 
Báðum bjóðendum var eða átti 
því að vera ljóst að breytingar 
á deiliskipulagi kæmu til greina 
enda féllu þær að aðstæðum og 
sérkennum húsanna á svæðinu 
sem eru friðuð, svo sem Norska 
hússins, Frúarhússins, Egilshúss 
og Clausenshúss. Það er því 
fjarri lagi að forsendum í söluferli 
hafi verið breytt einum bjóðanda 
í hag.  
3. Leiguverð metið.
Við mat á tilboðunum skipti miklu 
máli hvenær kaupandi sætti 
sig við að fá húsið Hafnargötu 
7 til afnota. Reynt hefur verið 
að gera það tortryggilegt að 
hagsbætur bæjarins sem fylgja 
því að hafa safnið sem lengst í 
húsinu væru metnar til verðs að 

Að gefnu tilefni

http://tsc.is
http://snaefellingar.is/?p=29868


Stykkishólms-Pósturinn, 14. tbl. 22. árgangur 16. apríl 2015

www.stykkisholmsposturinn.is                                                                       5                                                                  stykkisholmsposturinn@anok.is    

viðbættu staðgreiðsluverði. Sú 
verðlagning var unnin þannig, 
að notast var við þekkt leiguverð 
á húsnæði. Um er að ræða 
tiltekna leigusamninga milli aðila 
hér í bænum. Fyrst skal tiltaka 
samning sem bæjarstjóri gerði í 
janúar 2010 um leigu á húsi í eigu 
bæjarins þar sem uppreiknað 
leigugjald er tæpar 1600 kr. 
pr. fermetra. Þá var notað 
leigugjald vegna svonefndrar 
innri leigu fasteigna Eignasjóðs 
bæjarins sem er þannig fundin 
að ársleigan er 11% af mati 
viðkomandi eignar. Ef miðað 
er við söluverð hæstbjóðanda 
ætti fermetraverðið að vera 
um kr. 1630.  Að teknu tilliti til 
þessara viðmiða var notast 
við leigugjaldið 1500 krónur á 
fermetra  á mánuði. Í því ljósi fór 
ekki á milli mála hvaða tilboð var 
hagstæðast fyrir bæjarsjóð. 
4. Afhendingartími skiptir 
miklu máli. 
Þær eignir bæjarins sem voru 
auglýstar svo rækilega sem 
raun ber vitni um, átti að selja 
hæstbjóðanda, enda væri um 
að ræða áform um nýtingu 
lóðar sem féllu að þeirri stefnu 
húsafriðunar sem hefur ríkt allt 

frá því Húsakönnun var lokið 
árið 1978 og stefnan sett á að 
friða gömlu húsin í bænum og 
hvetja til endurbyggingar þeirra. 
Ekkert annað var gefið í skin 
í auglýsingum. Tilboð Marz-
Sjávarafurða ehf. er ótvírætt 
hæsta tilboðið þegar metnar eru 
hagsbæturnar, sem fylgja því 
að ekki þarf að skila húsinu fyrr 
en 1. maí árið 2016 samkvæmt 
tilboði Marz-Sjávarafurða ehf. Í 
tilboðinu eru þau skilaboð gefin 
mjög skýrt að vilji sé fyrir hendi 
til að halda stefnu húsaverndar í 
heiðri. Þá má geta þess að Marz-
Sjávarafurðir ehf. hafa fallist á  að 
ekki þurfi að losa húsið fyrr en 1. 
maí 2017. Í samræmi við þá stöðu 
er nú stefnt að því fullum fetum 
að sameina  skólabókasafnið og 
Amtsbókasafnið í nýrri byggingu 
við Grunnskólahúsið sem tekið 
var í notkun árið 1985. 
5. Húsafriðun og hverfavernd.
Eftir að húsakönnunin var unnin 
og afgreidd fyrir Stykkishólm, 
birtist viðtal í tímaritinu 
Sveitarstjórnarmál við Hörð 
Ágústsson fornhúsafræðing, 
en hann var aðal ráðgjafinn 
við gerð húsakönnunar fyrir 
Stykkishólm. Í viðtalinu, sem 

birtist í tímaritinu árið 1979, segir 
hann m.a. eftir að hafa svarað 
spurningum ritstjórans um húsin 
í Stykkishólmi: „Að öllu þessu 
athuguðu er æskilegt að vinna 
að eftirfarandi: Reyna að halda 
í sem flest eldri húsin í elzta 
hverfi bæjarins og meta þau sem 
fasta viðmiðun í deiliskipulagi 
þar. Friða þarf kirkjuna, Narfeyri, 
Egilssenshús og verslunarhús 
Sigurðar Ágústssonar. Þau 
mynda sameiginlega hvirfingu. 
Í annan stað þarf að vernda 
apótekið, kaupfélagshúsið, 
Clausenshús og Hjaltalínshús. 
Norskahúsið er þegar friðað. 
Þessi hús mynda aðra sjálfstæða 
hvirfingu, sem svo tengist 
þeirri þriðju , en það eru húsin 
nr. 9 og 11 við Hafnargötu og 
Prófastshús og Kúldshús. Upp 
í þennan kjarna gamla bæjarins  
ætti svo smám saman að fylla 
með húsum, sem tækju í einu 
og öllu tillit til áðurnefndra húsa“. 
Fullyrða má að stefnan sem var 
mörkuð með Húsakönnuninni 
var ekki til þess að festa húsið 
Hafnargötu 7 í sessi og hefðu 
forsvarsmenn hennar án nokkurs 
vafa fagnað því að fram kæmu 
á sjónarsviðið aðilar, sem vildu 

ráðast í það stórvirki að rífa 
„langa skúrinn“ og byggja þess í 
stað hús sem tæki í einu og öllu 
tillit til húsanna sem að framan 
eru talin upp. Hvergi er getið um 
þörfina fyrir að halda í Hafnargötu 
7 enda eru flestir því sammála að 
húsið skemmi heildarmyndina á 
byggðinni í bænum og því mikill 
fengur að því að það hverfi og í 
staðinn komi vel gerð hús sem 
falli að byggðinni.   
Hér að framan hafa verið dregin 
fram atriði sem svara alvarlegum 
misskilningi og rangtúlkun í 
umfjöllun þessa mikilvæga máls. 
Ber að harma þann málflutning 
sem með þessari greinargerð er 
vísað á bug. Hvatt er til þess að 
unnið verði með málefnalegum 
hætti að því að byggja upp þær 
stofnanir sem hér koma við 
sögu og efla þannig og styrkja 
samfélagið í Stykkishólmi sem 
þarf á því að halda að nýsköpun, 
frumkvæði og  framkvæmdir geti 
leitt til þess að atvinnutækifærum 
fjölgi í bænum okkar. 

SKIPAVÍK VERSLUN // AÐALGATA 24 // STYKKISHÓLMI // S. 430-1415

Úrval af TREK reiðhjólum fyrir allan aldur og við 
erum með þau á sama verði og í Reykjavík.
Minnum á hina vinsælu Mojito Scarpa skó í öllum 
regnbogans litum, flottir fyrir sumarið.

Ýmislegt fyrir garðyrkjufólkið. Verðum með 
kartöfluútsæði sem og kryddjurtafræ og fleira.

Opnunartíminn breytist frá og með 1.maí.
Virkir dagar 08-18,föstudögum frá kl.08-19 
og á laugardögum verður opið frá kl.11-14

Verið velkomin

Stykkishólmi, 9. apríl 2015
Hafdís Bjarnadóttir forseti bæjarstjórnar

Sigurður Páll Jónsson bæjarfulltrúi
Katrín Gísladóttir bæjarfulltrúi

Sturla Böðvarsson  
bæjarfulltrúi og bæjarstjóri
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Smjörsteiktir 
humarhalar með 

hvítlauk.

Þessa uppskrift hef ég lært 
af pabba, mjög klassísk og 
efalaust notuð á mörgum 
heimilum. Þessi eldunaraðferð 
er nær undantekningarlaust 
notuð þegar humar er á 
borðum hjá minni fjölskyldu. 
Þessi réttur hentar vel í forrétt 
eða sem aðalréttur. Í forrétt er 
gott að reikna með 2-3 góðum 
humarhölum á mann. Þó svo 
að ríflega sé eldað þá man ég 
ekki til þess að humar hafi farið 
til spillis .
Þessi uppskrift er góð í forrétt 
fyrir fjóra. 

14 góðir humarhalar, humarinn 
er tekinn úr skelinni og 
meltingarþarmurinn sem liggur 
ofarlega eftir honum miðjum 
tekinn úr. Byrjað er á að taka 
þrjú til fjögur hvítlauksrif, allt eftir 
smekk, þau söxuð fínt og  steikt 
upp úr góðri klípu af Íslensku 
smjöri. Því næst er humarinn 
settur á pönnuna og steiktur í 
ekki meira en mínútu á góðum 
hita, saltað og piprað með 
ný möluðum pipar. Humarinn 
tekinn af pönnunni, og settur 
í skál til hliðar. Einu góðu 
hvítvínsglasi bætt á pönnuna 
og látið sjóða niður. 250-300 
ml af rjóma bætt á pönnuna og 
suðan látinn koma upp þannig 
að rjóminn fá ljósbrúnan lit, 
bragðið breytist talsvert við 

að láta hann sjóða vel. Þegar 
búið er að leyfa þessu að sjóða 
niður í hefðbundna sósuþykkt 
er sósan smökkuð til, salti 
og pipar bætt við eftir smekk  
(það má þykkja hana með 
sósujafnara allt eftir smekk á 
þykkt sósu). Þegar sósan er klár 
er humarinn settur á pönnuna 
með sósunni, þangað til að 
hann er eldaður(ekki lengur en 
tvær mínútur. Gott er að passa 
að ofelda ekki humarinn, best 
þykir mér hafa humarinn þannig 
að hann sé rúmlega heitur í 
miðjunni, (medium eins og í 
kjötinu). Þetta er svo borið fram 
með ristuðu hvítu brauði, smjöri, 
sneið af sítrónu og skreytt með 
ferskum steinseljulaufum.

Rétt er að taka fram þar sem 
að hörpudiskurinn okkar í 
Breiðarfirði virðist vera að 

styrkjast og hugsanlegar veiðar 
eru í sjónmáli, að nota má 
sömu uppskrift fyrir hörpuskel, 
nema þá er skelbitinn  steiktur 
mun minna á pönnunni 
með hvítlauknum, bara rétt 
augnablik. 
Verði ykkur að góðu og vonandi 
tekst eldamennskan vel.
Ég skora á Kristján Lár vin 
minn en hann leynir á sér og er 
sælkerakokkur. 

Sælkeri vikunnar

Björn Ásgeir Sumarliðason

sem birt var á vef 
Stykkishólmspóstsins þann 
10. apríl sl.
Þar sem aðild mín að þessu máli 
er óljós hjá meirihluta bæjar-
stjórnar Stykkishólmsbæjar þá 
vek ég athygli á því að ég er ekki 
aðili þessa máls. Ég er íbúi og 
atvinnurekandi í Stykkishólmi. Ég 
vek einnig athygli á upplýsinga-
lögunum en markmið þeirra er að 
tryggja gegnsæi í stjórnsýslu 
og við meðferð opinberra 
hagsmuna í þeim tilgangi að 
styrkja upplýsingarétt og 
tjáningarfrelsi, möguleika 
almennings til þátttöku í 
lýðræðissamfélagi, aðhald 
fjölmiðla og almennings að stjórn-
völdum, möguleika fjölmiðla til að 
miðla upplýsingum um opinber 
málefni og traust almennings 
á stjórnsýslunni. Með tilliti 
til þessa hef ég óskað eftir 
upplýsingum frá bæjarfulltrúum, 
myndað mér skoðun á málinu og 
veitt fjölmiðlum viðtöl þegar eftir 
því hefur verið leitað. 
Í yfirlýsingu meirihlutans kemur 
fram: “Rétt er að taka það fram 

að því skipulagi, sem nú er 
í gildi, hefur verið breytt sex 
sinnum á tímabilinu 28.8.2003 
til 16.08.2012. Síðasta breytingin 
var gerð til þess að húsið, sem 
á að hýsa Æðarsetrið og íbúð, 
fengist byggt.” 
Á þessum tíma voru engin 
áform um að reisa Æðarsetur 
og íbúð á reit B við Frúarstíg.
Það voru hinsvegar gerðar 
óverulegar breytingar á deili-
skipulagi í aðdraganda og eftir 
að við höfðum gert samkomulag 
við lóðarhafann Skipavík um 
kaup á fyrirhugaðri húsbyggingu. 
Þann 13. desember 2012 
var samþykkt að heimila 
safnastarfsemi á jarðhæð. 
Aðrar óverulegar breytingar á  
deiliskipulagi voru gerðar á 
meðan hönnun hússins stóð 
yfir m.a. var gólfkvóti lækkaður, 
byggingareitur færður um 1,5 m 
í suður, fjölgun bílastæða innan 
lóðar og þakhalli heimilaður allt 
að 5° minni en skipulagið segir til 
um. Þakhallinn er í raun 2° minni 
eða 38° sá sami og er á Norska 
húsinu.

Meirihlutinn vitnar í viðtal sem 
tekið var við mig í tíu fréttum RÚV 
þann 26. mars sl. Það er lágmark 
að vitnað sé rétt í það sem sagt 
er og sleppa getgátum um hvað 
fullyrðingin virðist snúast um. 
Eftirfarandi er orðrétt það sem ég 
sagði í viðtalinu. “Söluferlinu var 
breytt út í miðri á, það var tekið 
inn nýtt tilboð eftir að tilboðs-
fresturinn rann út og nú á að fara 
að samþykkja tilboð sem ekki 
fellur að gildandi deiliskipulagi.”
Hér er ferill málsins rakinn í mjög 
stuttu máli: 22. janúar var engum 
tilboðum hafnað og samþykkt að 
ræða við hæstbjóðanda Gistiver 
og kalla eftir upplýsingum um 
áætlun um nýtingu húss og lóðar 
frá Bókaverslun Breiðafjarðar. 
Þessum viðræðum var ekki lokið 
þegar ákveðið er þann 9. febrúar 
að hafna öllum tilboðum og ræða 
við Gistiver eða aðra aðila sem 
hafa áhuga á viðræðum. Tveimur 
dögum síðar þann 11. febrúar 
kemur tilboð frá nýjum aðila. 
Þann 19. febrúar gerðu fulltrúar 
Bókaverslunar Breiðafjarðar 
grein fyrir sjónarmiðum sínum 
varðandi tilboðsgerðina. Þá var 
samþykkt að setja húsið í sölu 
hjá lögmanni Stykkishólmsbæjar 
og fasteignasala.
Tilboðið sem samþykkt var á 
bæjarstjórnarfundi þann 26. 
mars gerir ráð fyrir verulegum 
breytingum á skipulagi m.a. að 

fjarlægja húsið af lóðinni og 
reisa tvö tveggja hæða hús. 
Gert er ráð fyrir því að fermetrum 
fyrir íbúðahúsnæði fjölgi og 
fermetrum sem ætlaðir eru fyrir 
þjónustu- og atvinnustarfsemi 
fækki sem dregur úr möguleikum 
til þjónustu- og atvinnu-
uppbyggingar á svæðinu. Með 
því að breyta atvinnustarfsemi í 
íbúðarhúsnæði lækka jafnframt 
tekjur bæjarins af fasteigna-
gjöldum.
Í auglýsingu um sölu á 
húsinu kemur m.a. fram: “til 
uppbyggingar á frekari 
þjónustu, sem gæti fallið vel að 
þessum gömlu húsum og því 
skipulagi sem er í gildi.“
Við áramót í Stykkishólmi - Frá 
bæjarstjóra. Stykkishólmspóst-
urinn 8. janúar.
“Jafnframt er sala þessara 
eigna háð því að áform um 
nýtingu þeirra fasteigna verði 
til atvinnuuppbyggingar og 
fjölgi atvinnutækifærum enda 
um að ræða hús á einstökum 
lóðum. Nýting þessara húseigna 
og breytingar á þeim falli að 
deiliskipulagi bæjarins sem 
gerir strangar kröfur um 
húsafriðun og umhverfismál.”

Að gefnu tilefni vegna 
yfirlýsingar meirihluta 

bæjarstjórnar

Erla Friðriksdóttir,
íbúi og atvinnurekandi í Stykkishólmi.
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Verkalýðsfélag Snæfellinga vill vekja athygli á að rafræn kosning stendur yfir 
vegna verkfallsboðunnar Verkalýðsfélags Snæfellinga.  Kjörgögn hafa þegar 
verið send og eru félagsmenn hvattir til að kjósa.  Þeir sem ekki hafa fengið 
kjörgögn en telja sig eiga rétt til að kjósa hafi samband við skrifstofur félagsins 

eða í síma 588-9191.

Atkvæðagreiðsla hefst 13. april 2015 kl. 8.00.
Atkvæðagreiðslu lýkur 20. april 2015 kl. 24.00. 
Głosowanie rozpocznie się 13 kwietnia 2015 
r. o godz. 8:00.
Zakończenie głosowania nastąpi 20 kwietnia 
2015 r. o godz. 24:00.

Fyrir rúmu ári síðan, þegar 
kosningabröltið stóð sem hæst, 
skrifaði ég grein þar sem ég talaði 
m.a. um að mikilvægasta verkefni 
bæjarfulltrúa væri að vinna þannig 
að íbúar Stykkishólms væru 
vissir um að  allir sætu við sama 
borð. Vinnubrögð væru vönduð 
og til fyrirmyndar.  Eftir nokkrar 
vikur hef ég setið í bæjarstjórn 
Stykkishólms samfleytt í níu ár.  
Nú ber svo við að aldrei á þessum 
árum hef ég orðið vitni að eins 
undarlegum vinnubrögðum hjá 
bæjarstjórninni og undanfarnar 
vikur.  Ég ætla í þessum pistil að 
fjalla um nokkur atriði sem eru 
óásættanleg.
Þegar farið var í þá vegferð 
að selja bókasafnið og gamla 
skólann við Skólastíg var áætlað 
að peningarnir yrðu notaðir 
til byggingar tónlistarskóla og 
bókasafns við Borgarbraut.  
Voru gerðar þær kröfur að sú 

starfsemi sem væri fyrirhuguð 
í bókasafnshúsinu myndi efla 
atvinnu og falla að gildandi 
skipulagi. Gerðu bjóðendur 
Gistivers og Bókaverzlunar 
Breiðafjarðar ágæta grein fyrir 
sínum áformum og stóðust þær 
kröfur sem gerðar voru.  Þriðji 
bjóðandinn, Marz sjávarafurðir 
og Ágústson ehf, sem kom 
seinna inn í ferlið þurfti ekki að 
gera neina grein fyrir áforum 
sínum og skilaði ekki inn neinum 
upplýsingum varðandi þau fyrr 
en undirritaður hafði óskað 
eftir þeim upplýsingum. Þess 
ber að geta að bæjarfulltrúar 
H – listans, sameiginlegs 
framboðs sjálfstæðis- og 
framsóknarmanna auk óháðra 
ætluðu að samþykkja söluna til 
Marz sjávarafurða þann 19. mars 
án þess að hafa neitt í höndunum 
varðandi áætlun bjóðandans. 
Þarna var klárlega um mismunun 

að ræða.  Áætlunin sem að 
lokum tókst að toga fram stenst 
svo ekki það skipulag sem er í 
gildi sem einnig verður að teljast 
mismunun. Þrátt fyrir samþykkt 
bæjarráðs um að kalla eigendur 
Bókaverzlunar Breiðafjarðar til 
viðtals vegna málsins var það 
ekki gert. Um þetta þarf ekki að 
deila samþykktin er í fundargerð.  
Fulltrúar Bókaverzlunar 
Breiðafjarðar óskuðu ítrekað 
eftir, með tölvupóstum við 
bæjarstjóra að fá að koma með 
annað tilboð en var ekki svarað. 
Einungis fengu þau áheyrn hjá 
bæjarráði og bæjarstjóra eftir 
að undirritaður hafði farið fram 
á að þau fengju að koma á 
fund bæjarráðs og fara yfir sína 
aðkomu eða aðkomuleysi að 
málinu. Um þetta þarf ekki að 
deila tölvupóstarnir eru til.  Eru 
þetta eðlileg vinnubrögð?  Á 
bæjarráðsfundi no. 524 sem 
haldinn var 19. mars óskaði ég 
eftir að rætt væri við fulltrúa 
Bókaverzlunar Breiðafjarðar 
varðandi samstarf eða yfirtöku 
á rekstri bókasafnsins líkt og 
boðið hafði verið. Ekki var fallist 

á þá beiðni að svo lítið sem ræða 
við fólkið sem er að reka þessa 
ágætu verslun og þjónusta okkur.  
Í umræðu um tillöguna var t.d. rætt 
að e.t.v. gæti verið lag að leigja 
af þeim hluta byggingarinnar til 
lengri eða skemmri tíma undir 
starfsemi bókasafnsins og e.t.v. 
upplýsingamiðstöðvar, enda 
myndu þau skoða stækkun 
á húsinu ef af yrði. Um þetta 
þarf ekki að deila. Bréfið frá 
Bókaverslun Breiðafjarðar er til 
og tillaga undirritaðs er bókfærð. 
Á bæjarstjórnarfundi no. 317 
sem haldinn var 26. mars sl. kom 
fram hjá fulltrúum H – listans 
að byggt yrði nýtt bókasafn og 
yrði það vígt á 170 ára afmæli 
bókasafnsins árið 2017. Þessi 
ákvörðun er tekin án allrar 
umræðu innan bæjarstjórnar og 
mun hafa mikil áhrif á samþykkta 
framkvæmdaáætlun. Þessi 
vinnubrögð eru aldeilis ekki 
ásættanleg.   
Þau voru vissulega marktæk 
skrifin mín fyrir tæpu ári síðan 
það var ég sannfærður um þá og 
er enn meira viss núna.

Ásættanleg 
vinnubrögð?

Lárus Ástmar Hannesson,  
oddviti L - listans.
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Stykkishólmsbær- Sumarstörf 2015

Sumarstarfsmenn óskast til starfa hjá Stykkishólmsbæ í eftirtalin störf:

• Starfsmenn í áhaldahúsi
• Flokkstjórar við Vinnuskóla
• Starfsmaður í Vatnasafni

Umsóknarfrestur er til 12 maí n.k.

Vegna starfa í áhaldahúsi og flokkstjóra við Vinnuskóla veita Þór Örn Jónsson bæjarritari og Högni Högnason, 
bæjarverkstjóri nánari upplýsingar.

Vegna sumarstarfs í Vatnasafninu veita Þór Örn Jónsson, bæjarritari og Ragnheiður Óladóttir, forstöðumaður 
Amtsbókasafnsins nánari upplýsingar í síma 433-8161.
Vinnuskólinn byrjar  mánudaginn 8. Júní og er mæting kl. 18:00 við Áhaldahús Stykkishólmsbæjar, Nesvegi 7. 
Umsóknareyðublöðum Vinnuskóla verður dreift í grunnskólanum í apríl.

Umsóknareyðublöð fyrir sumarstörf má nálgast á bæjarskrifstofu að Hafnargötu 3 og á   
www.stykkisholmur.is undir Stjórnsýsla/Skjalasafn-Fundargerðir/Eyðublöð-Umsóknir.

Bæjarstjóri

ORLOFSHÚS 2015

ORLOFSBÚSTAÐIR

Minnum á að umsóknarfrestur vegna 
orlofsbústaða er til 1. maí.

Einnig eru nokkur laus tímabil í íbúðinni okkar 
á spáni.

http://stykkisholmur.is/stjornsysla/skjalasafnfundargerdir/eydublod-umsoknir/
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