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Ungmennin fegra bæinn

f.h. sóknarnefndar, Magndís  Alexandersdóttir

Nú eru hafnar framkvæmdir við 
kirkjuna. Það er skýringin á því 
að hjólhýsi hefur verið komið 
fyrir austan við kirkjuna, en 
þar hafa verktakar sem vinna 
verkið aðstöðu á meðan á 
framkvæmdum stendur. Við vitum 
ekki hvað þessi vinna stendur 
lengi yfir en gera má ráð fyrir 
3-4 mánuðum, fer það eftir veðri 
og líka hve umfangsmikið verkið 
reynist. 
Við erum þakklát fyrir þau 

vökulu augu sem tóku strax eftir 
hjólhýsinu og létu vita af því, 
það sýnir að við erum á verði um 
okkar nánasta umhverfi. Höldum 
vaktinni áfram það kemur okkur 
öllum til góða.

Hjólhýsi við kirkjuna!

Ungmennin í Stykkishólmi vinna 
að því hörðum höndum þessar 
vikurnar að gera Stykkishólm að 

fínum og snyrtilegum bæ.  Þau 
eru um víðan völl við störf og í 
vikunni voru þau að gera fínt við 

Nesveginn.  Þann daginn skein 
sólin skært og máttu þau vart líta 
upp úr verkunum.

sp@anok.is 

„Höldum vaktinni 
áfram“

Snæfellingar 
á Akureyri 

N1 mót KA var haldið dagana 
1.-4. júlí s.l á Akureyri og var 
mótið það 29. í röðinni. Um er 
að ræða stærsta mótið hingað 
til, keppendur um 1.800, 180 lið 
frá 39 félögum og alls 758 leikir 
sem gera 22.740 mínútur af 
fótbolta!  Tæplega 30 drengir frá 
Snæfellsnesi tóku þátt í mótinu að 
þessu sinni.  Myndin sýnir eitt lið 
úr þeim hópi.  Snæfellingar fengu 
Sveinsbikarinn sem veittur er fyrir 
prúðastu hegðun utan vallar. N1 
mótsmeistari var Fylkir.

sp@anok.is / Mynd: Pedro myndir 

Sætabrauðsdrengirnir 
á tónleikum í 

Stykkishólmskirkju 
9. júlí kl. 20

Fylgist með á Facebook

https://www.facebook.com/pages/S%C3%A6tabrau%C3%B0sdrengirnir/1382015138685940?fref=ts


Stykkishólms-Pósturinn, 25. tbl. 22. árgangur 9. júlí 2015

www.snaefellingar.is                                                                                     2                                                                   stykkisholmsposturinn@anok.is    

Það er hlutverk bæjarstjórna 
að móta samfélagið og hrinda 
í framkvæmd umbótum á sem 
flestum sviðum.
Á árunum 2006 og 2007 var 
lagt í mikla og kostnaðarsama 
vinnu við að undirbúa að 
stækkun Grunnskólans við 
Borgarbraut. Gert var ráð fyrir 
því að byggja jafnframt yfir 
starfsemi  Tónlistarskólans. 
Einnig var til skoðunar að byggja 
yfir Amtsbókasafnið og var talið 
hagfellt að sameina bókasöfnin þó 
ekki væri það lagt til á þeim tíma. 
Að undirbúningi þess verkefnis 
kom stór hópur sem vann það af 
miklum metnaði.
Þegar nýr meirihluti tók við 
árið 2010 var fallið frá öllum 

þessu áformum þrátt fyrir að 
fullnaðarhönnun stækkunar 
væri lokið. Ekkert var gert í 
því að bæta húsnæðisaðstöðu 
skólanna síðasta kjörtímabil 
nema að undirbúnar höfðu verið 
framkvæmdir við endurbætur á 
kennslustofum og snyrtiaðstöðu  
Tónlistarskólans og undirbúið að  
setja lyftu í gamla skólahúsið og 
festa þannig tónlistarkennsluna 
þar til frambúðar. Með þeim 
kostnaðarsömu áformum 
voru í raun slegin af um langa 
framtíð það markmið að byggja 
yfir Tónlistarskólann og alla 
þá blómlegu starfsemi á sviði 
tónlistariðkunar sem fer fram á 
vettvangi Tónlistarskólans og 
Lúðrasveitarinnar. Ýtt var til hliðar 

Stöndum saman að uppbyggingu.

Á dögunum tók nýtt 
deiliskipulag gildi á 
Nýræktarsvæðinu.  
Við það falla úr 
gildi eldri skipulög 
og samningar um 
lóðir.  Ný lóðarblöð 

og lóðarleigusamningar voru 
lagðir fram á fundi Skipulags- og 
byggingarnefndar sem fundaði 
6. júlí s.l. Margir liðir voru á 
dagskrár þessa fundar og ljóst 
að framkvæmdir eru víða um 

bæinn.  M.a. má nefna breytingu 
á gatnamótum Aðalgötu og 
Borgarbrautar, umfjöllun um 
bílastæði og skiltasamþykkt. Nóg 
verður að gera í að grenndarkynna 
fyrirhugaðar framkvæmdir og 
í einu tilfelli er farið fram á að 
framkvæmdir verði stöðvaðar 
og annarrstaðar er umsókn um 
byggingarleyfi hafnað.  Nánar er 
hægt að kynna sér fundargerðina 
á vef Stykkishólmsbæjar.

Nýtt deiliskipulag 

sp@anok.is

Sturla Böðvarsson bæjarstjóri

Starfsmaður óskast í 
Vatnasafnið

Starfsmaður óskast í Vatnasafnið í sumar.
Vinnutími 12-18 alla daga.

Upplýsingar í Ráðhúsinu sími 433-8100.

öllum möguleikum á hagræðingu 
sem fylgir því að tengja saman 
skólana undir sama þaki. 
Þegar nýr meirihlut tók við 
vorið 2014 var breytt um 
stefnu og byggingaráformin við 
Borgarbraut  dregin fram að 
nýju. Sú stefnumörkun var byggð 
á vissu um mikilvægi þess að 
bæta aðstöðuna í skólunum 
og safninu. Bæjaryfirvöld móta 
þannig  leið uppbyggingar og 
framkvæmda og stefna að því 
að skapa skilyrði til þess að nýta 
gamla skólahúsið og lóðina þar 
til frekari atvinnuuppbyggingar á 
sviði ferðaþjónustu. Að þessum 
áformum  er nú unnið fullum 
fetum í þeirri trú að okkur takist að 
fjármagna  framkvæmdir. 
Um er að ræða tvo misstóra 
áfanga. Sá fyrri  miðar að því 
að byggja yfir bókasöfnin og 
ljósmyndasafnið og hinn síðari 
að  byggja við grunnskólann 
og byggja kennsluálmu fyrir 
Tónlistarskólann. Vegna þess 
hve tekjur bæjarins eru litlar og 
rekstrarkostnaður mikill verður 
að fara að öllu með gát hvað 
fjárfestinguna  varðar. Það er því 
óhjákvæmilegt að  skipta þessu 
verkefni í tvo áfanga. Fyrst verður 
að taka minni áfangann á meðan 
þess er beðið að samið verði um 
sölu á gamla skólahúsinu. Með 
bættum rekstri bæjarsjóðs,  sölu 
Hafnargötu 7 og sölu fleiri eigna 
og með lántöku er mögulegt að 
fjármagna byggingu húss fyrir 

Amtsbókasafnið, skólabókasafnið 
og ljósmyndasafn innan þeirra 
heimilda um skuldahlutfall 
sem bærinn hefur. Með 
sameiningu bókasafnanna í 
nýrri byggingu losnar mikið rými 
í skólanum sem í dag er nýtt 
fyrir skólabókasafnið og mun 
auðvelda endurskipulagningu 
kennsluaðstöðunnar og 
starfsaðstöðu fyrir alla 
stoðþjónustu í skólanum. 
Þeim mun fyrr sem tekst að fjölga 
atvinnutækifærum og auka tekjur 
bæjarsjóðs  verður hægt að 
hefja síðari áfangann sem er að 
byggja við Grunnskólann bæta 
kennsluaðstöðu og byggja nýjan 
Tónlistarskóla. Um þessi áform 
eiga bæjarbúar að sameinast 
og reka í burtu „sundurlyndis 
fjandann“, svo vitnað sé í 
þjóðskáldið, sem birtist í deilum 
um húsið og lóðina  Hafnargötu 7. 
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Opið alla 
daga frá 

kl. 12
Allir velkomnir!

PLÁSSIÐ  -  Frúarstígur 1  -  340 Stykkishólmur  -  Iceland
Tel. 354 436 1600  -  www.plassid.is

Fylgist með á Facebook

Ég þakka Ingunni fyrir 
áskorunina og birti hér uppskrift 
sem fjölskyldan mín þreytist 
seint á:

Ólífu- og döðlu kjúklingur
1 pakki af kjúklingabringum
1 sítróna
1 bolli ólífur
ca. 10 þurrkaðar döðlur 
(skornar þversum).

Kryddblanda:
3 hvítlauksrif
4 msk ólífu olía

1 1/2 tsk kúmín (ekki kúmen)
1 tks engifer
1 tsk salt
1/2 tsk túrmerik
1/2 tsk paprikuduft
1/4 tsk kanill
svartur pipar

Kjúklingurinn er skorinn í 
bita, settur í eldfast mót og 
kryddblöndunni hellt yfir. Látið 
liggja í amk 1 klst., helst lengur. 
Ólífum og döðlum þá blandað 
saman við kjúklinginn. Því 
næst er sítrónusneiðum raðað 

ofan á og smá salti stráð yfir 
sneiðarnar. Bakað í 200°C 
heitum ofni í 40 mín. Fer vel 
með hrísgrjónum. 

Mig langar að skora á þann 
mæta mann Rúnar Birgisson 
til að birta í uppskrift í næsta 
tölublaði en þess verður 
að geta að hann bjargaði 
undirrituðum úr miklum 
vandræðum í Borgarnesi 
síðastliðið sunnudagskvöld af 
sinni einstöku góðmennsku. 

Ólífu- og döðlu kjúklingur 
hjúkrunarfræðingsins

Orri Jökulsson

Bjargarsteinn   
Mathús

Starfsfólk óskast í 

kvöld- & helgarvinnu.

Kjörið fyrir skólafólk að 

byrja í sumar & vera svo 

með okkur í vetur.

Allar eignir á www.faststykk.is

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

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

Grundar�örður

House of Food
Mathús

Upplýsingar í sima 867-7411

http://www.plassid.is
http://www.faststykk.is
http://www.fasteignsnae.is
https://www.facebook.com/Bjargarsteinnrestaurant/timeline
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Smáauglýsingar

Til Sölu vandað hjónarúm með Tempurdýnu, 2x160 sm. og 
rúmfata kassa, einnig er til sölu sjónvarpsborð á hjólum úr beyki, 
stærð 135x48 sm. (tvær skúffur og hólf), innskotsborð 65x54 sm. 
Upplýsingar Sverrir sími 896-4489.

Símon B. Hjaltalín.

Rauði krossinn í Stykkishólmi 
þakkar öllum flottu krökkunum 
sem tóku þátt í námskeiðinu Börn 

og umhverfi fyrir. Einnig þökkum 
við Einari Strand, Dóru Björk og 
Karinu Nielsen fyrir kennslu.

Kátir krakkar á námskeiði 
Rauða krossins

Ingimar Þrastarson, Hallfreður Lárus Helgason, Íris Rós Heimisdóttir, 
Halldóra Margrét Pálsdóttir, Valdimar Hannes Lárusson, Heiðrún Edda 
Pálsdóttir, Sigrún Birta Sturludóttir, Salvör Mist Sigurðardóttir, Tinna 
Guðrún Alexandersdóttir, Thelma Lind Hinriksdóttir og Lóa Kristín 
Kristjánsdóttir.

Óskum eftir 
framtíðarstarfsmanni  

frá 1. ágúst.

Vilt þú slást i hópinn?

Fallegur vinnustaður með frábæru 
starfsfólki í hjarta bæjarins.

Góð laun í boði.
Hlökkum til að heyra frá þér. 

Nánari upplýsingar S: 820–5408
Netfang: greta@egilsen.is

Er að leita að íbúð eða herbergi í Stykkishólmi sem ég get leigt í 
sumar. Ég er kona sem er að vinna á Dvalarheimilinu í sumar og 
mig vantar íbúð eða herbergi til að halda áfram að vinna hér, svo 
ef þið þekkið einhvern sem getur leigt, látið mig vita. Vinsamlega 
hafið samband við Ösu á 846-7474 eða asashimada@gmail.com. 

Umræða um náttstaði á Íslandi 
hefur verið áberandi nú í sumar 
enda hefur ferðamönnum fjölgað 
mjög það sem af er ári.  Í mörgum 
bæjarfélögum er rætt um leiðir 
til að beina næturgestum á 
tjaldsvæði og einnig að ekki 
sé leyfilegt að búa sér náttstað 
annarsstaðar á byggðum bólum 
utan merktra tjaldsvæða. Í 3. 
mgr. 10. gr. reglugerðar um 
lögreglusamþykktir segir “Eigi 
má gista í tjöldum, húsbílum, 
hjólhýsum og tjaldvögnum á 
almannafæri í þéttbýli utan 
sérmerktra svæða.” Fram hafa 
farið umræður hvernig best 
sé að taka á þessum málum.  
Ein hugmynd var að bæta við 
starfsmanni á tjaldsvæðið sem 
færi um bæinn á kvöldin og rukkaði 
fyrir skv. gjaldskrá tjaldsvæðis 
og jafnvel með aukaálagi, önnur 
hugmynd var að fá Vökustaur til 
að ýta við gestum sem eru utan 
merkts tjaldsvæðis um að flytja 
sig og svo var einnig umræða á 
Facebook um að setja þyrfti upp 
skilti þar sem þessar upplýsingar 
kæmu fram. 
Sennilega væri blanda af þessu 
öllu í hóflegu magni og kurteislega 
fram sett það sem þarf til.  Margir 
hafa fært rök fyrir því að það sé 
sóun á almannafé að byggja 

upp góða tjaldsvæðisaðstöðu 
þegar hún er ekki nýtt.  Enn 
aðrir vísa á ferðaskrifstofur og 
bílaleigur sem beinilínis hvetji 
ferðamenn til að nýta ekki 
tjaldsvæðin sbr. bloggfærslu 
Haraldar Sigurðssonar á www.
eldfjallasafn.is s.l. þriðjudag.
Ef rétt reynist, að ferðaþjónusta 
sé orðin stærsta atvinnugrein í 
Stykkishólmi og á Íslandi, þá þarf 
fyrr en seinna að sjá til þess að 
upplýsingar séu aðgengilegar um 
þessa og aðra hluti sem tengjast 
ferðamannaiðnaðinum.
Á fjörur okkar á Stykkishólms-
Póstinum rak pappírsgagn frá 
ferðamönnum nýverið.  Þegar 
nánar var að gáð, var þetta 
stórt spjald sem sett er á stýri 
bílaleigubíla.  Þetta spjald er til 
fyrirmyndar.  Það er á þremur 
tungumálum og varar við og 
kennir ökumönnum helstu 
tákn á umferðarskiltum, reglur 
um hámarkshraða og fleira. 
Á Íslandskorti er einnig merkt 
inn hvar vegir liggja og hvar 
varhugaverðir vegir liggja með 
háa slysatíðni bílaleigubíla t.d. er 
Skógarströndin og Heydalurinn 
merkt þannig. Það er etv eitthvað 
á þessa leið sem gera þarf átak í 
varðandi náttstaði á Íslandi.  

Hvar er þinn náttstaður?

sp@anok.is

Áætlun Baldurs
Sumaráætlun 1. júní - 31. ágúst 2015
Daglegar ferðir:
Frá Stykkishólmi     09:00 & 15:45
Flatey (til Brjánslækjar)   10:30 & 17:15
Frá Brjánslæk    12:15 & 19:00
Flatey (til Stykkishólms)  13:15 & 20:00

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

www.saeferdir.is

mailto:greta@egilsen.com
http://www.saeferdir.is
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Sífellt berast af því fréttir þegar 
Hólmarar ljúka námi þessar 
vikurnar.  
Guðrún Magnea Magnúsdóttir 
lauk á dögunum meistaragráðu í 
þróunarfræði og alþjóðatengslum 
frá Álaborgarháskóla hennar 
lokaverkefni fjallaði um með-
höndlun alþjóðasáttmála og 
nálgun þróunarsamtaka á kyn-
ferðisofbeldi í flótta-mannabúðum 

og fékk Guðrún hæstu ein-
kunn fyrir.  Birna Sigfríður 
Björgvinsdóttir útskrifaðist sem 
gullsmiður fyrir skömmu. Birna 
fer til Kaupmannahafnar í lok 
ágúst að keppa í Nordic Gold 
championship 2015 það er keppni 
nýsveina og eru tveir hæstu á 
sveinsprófi sendir út. Ellen Alfa 
Högnadóttir útskrifaðist með 
B.Ed. frá HÍ í júní.

Fleiri klára nám
Birna Sigríður Björgvinsdóttir gullsmiður

sp@anok.is / Mynd:  Björgvin Þorvarðarson

Sagna-
námskeið 
& sagnakvöld
í Grundarfirði
í tengslum við Norrænt sagnaþing.

Sagnanámskeið, með frábærum 
erlendum kennurum, 19. – 24. júlí.  
Örfá pláss laus.

Opið sagnakvöld, þriðjudaginn 21. júlí 
kl. 20 í Grundarfjarðarkirkju.  
Enginn aðgangseyrir.

Nánari upplýsingar > www.felagsagnathula.is 

PANTONE 266 CV

C  95
M 95
Y    0
K    0

Það jafnast fátt á við góða sögu!

Störf í eldhúsi HVE í Stykkishólmi

Heilbrigðisstofnun Vesturlands í Stykkishólmi óskar 
eftir starfsmanni í eldhús frá 1. september eða eftir 
samkomulagi.  Um er að ræða 63%  vaktavinnu og 

unnið er þriðju hvoru helgi. 

Umsækjandi þarf að vera samviskusamur, stundvís, 
lipur í mannlegum samskiptum og geta unnið 
sjálfstætt. Góð íslenskukunnátta er æskileg.

Nánari upplýsingar veitir Kristín R. Helgadóttir, 
deildarstjóri eldhúss og áhugasamir eru beðnir 

að stenda fyrirspurn á netfangið 
kristin.helgadottir@hve.is

Umsóknarfrestur er til 30. Júlí 2015.
Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu HVE, senda þarf 

umsóknir á netfangið kristin.helgadottir@hve.is

HVE er reyklaus vinnustaður

Nánari upplýsingar um Heilbrigðisstofnun Vesturlands 
má finna á www.hve.is

Í vor var auglýst eftir skólameistara 
Fjölbrautarskóla Snæfellinga.  
Umsóknarfrestur um stöðuna 
rann út 5. júní og sóttu þrír um.  
Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, Sigur-

lína H. Styrmisdóttir og Vala Ósk 
Bergsveinsdóttir. Miðað er við 
að Menntamálaráðherra skipi í 
stöðuna frá 1. ágúst til fimm ára 
að fenginni umsögn skólanefndar.

Þrír sækja um stöðu 
skólameistara

sp@anok.is

Í vikunni vann 
Víkingur Ó lið 
Fram 4-0 á 
h e imave l l i . 
Þetta var 
s j ö u n d i 
s i g u r l e i k u r 

félagsins í röð á heimavelli í deild 

og bikar. Þetta er félagsmet. Áður 
hafði félagið náð í tvígang að 
vinna sex leiki í röð á heimavelli, 
en í vikunni var það met slegið. 
Vert er að gera sér ferð í Ólafsvík 
á heimavöll félagsins sem er orðin 
flott umgjörð um þetta starf.

Víkingur Ó gerir það gott

sp@anok.is

Gítarkennsla hefst 1. september.
Upplýsingar í síma 438-1319 og 893-3119.

LP. Gítarkennsla

http://www.hve.is
http://www.felagsagnathula.is
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Starf byggingar- og skipulagsfulltrúa  
Stykkishólmsbæjar  

er laust til umsóknar.

Stykkishólmsbær auglýsir lausa til umsóknar stöðu  byggingar- og skipulagsfulltrúa. 
Um er að ræða mjög spennandi starf í áhugaverðu samfélagi.  Miðað er við að viðkomandi vinni  náið með 
byggingar –og skipulagsyfirvöldum í Grundarfirði  skv. samkomulagi þar um.   Leitað er eftir öflugum og 
metnaðarfullum einstaklingi sem er reiðubúinn að þróa starfið á traustum grunni.  Byggingarfulltrúi ber 
m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja, úttektum, staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, 
varðveislu og miðlun upplýsinga um mannvirki til íbúa. Ráðið verður í starfið frá og með 1. september n.k. 

Um er að ræða 100% starf og er umsóknarfrestur til og með 24. júlí nk. 

Samkvæmt auglýsingunni er starfssvið byggingarfulltrúa eftirfarandi:
• Framkvæmd skipulags- og byggingarmála.
• Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar, úttektir og útreikningar.
• Undirbúningur- og eftirfylgni funda skipulags- og byggingarefndar.
• Samstarf við aðila utan og innan stjórnsýslunnar, sem sinna verkefnum á sviði byggingarmála.
• Umsjón framkvæmda og eignasýslu í sveitarfélaginu.
• Önnur verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi menntun og löggildingu samkvæmt ákvæðum 8. og 25.grein   
 mannvirkjalaga nr.160/2010 og uppfylli kröfur 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Þekking og reynsla af úttektum og mælingum.
• Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum og byggingarreglugerð.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
• Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
• Góð almenn tölvukunnátta.

Umsókn á að fylgja greinargóð starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Laun eru samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga við Samband íslenskra sveitarfélaga.

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn á netfangið sturla@stykkisholmur.is eigi síðar en 24. júlí nk. 
Umsókninni þarf að fylgja greinargott yfirlit yfir nám og störf þar sem umsækjandi gerir sérstaklega grein 
fyrir hæfni til starfans út frá ofangreindum hæfnikröfum. Umsækjendur eru beðnir um að tilgreina a.m.k. tvo 
umsagnaraðila í umsókn sinni. Nánari upplýsingar veitir Sturla Böðvarsson , bæjarstjóri Stykkishólmi í síma 
433-8100  eða tölvupósti sturla@stykkisholmur.is.

     Stykkishólmi, 2. júlí 2015  
Sturla Böðvarsson

mailto:sturla@stykkisholmur.is
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