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Grásleppu-
vertíð lokið

sp@anok.is

Rifist við hrafn
Í sumar setti Háskólasetrið upp 
tvær hreiðurmyndavélar við grá-
gæsahreiður í Stakksey og Land-
ey.  Vélarnar eru venjulega notað-
ar við vöktun á æðarhreiðrum en 

sökum þess hve æðarvarp hófst 
seint var ákveðið að prófa búnað-
inn á gæsahreiður.  Vélarnar taka 
myndir við hreyfingu og einnig á 
ákveðnum stilltum tíma. Meðfylgj-

andi mynd er frá Stakksey en þar 
lenti grágæsin í miklum deilum við 
hrafn sem sótti að hreiðri henn-
ar sem staðsett var við steininn 
vinstra megin á myndinni.

Grásleppuvertíð er nú lokið.  Í 
Stykkishólmi var landað 650.588 
kg af grásleppu.  Áætlað verðmæti 
aflans er um 130 milljónir króna 
og af því koma um 2,1 milljónir í 
tekjur í hafnarsjóð Stykkishólms-
hafnar.  Makrílnum sem nú er verið 
að veiða úti fyrir Snæfellsnesi er 
mestmegnis landað í Ólafsvík og á 
Rifi en unninn hér m.a. af Agust-
son og Þórishólma.

Gullni hringurinn
sp@anok.is

Það sem af er árinu hefur hvert 
metið af öðru verið sett í fjölda 
ferðamanna sem koma til Íslands 
og ferðast um landið landið og 
þ.m.t. Stykkishólm. Allt miðar að 
því að lengja ferðamannatím-
ann og helst að dreifa fjöldanum 
yfir lengri tíma.  Í síðustu viku 
var undirrituð á ferð um Gullna 
hringinn (Þingvellir, Gullfoss og 
Geysir) og var talsverður fjöldi af 
ferðamönnum þar á ferð. Búið var 
að fjarlægja vörturnar á Mosfells-
heiði og merkja og girða af.  Ekki 
annað að sjá en ferðamenn virtu 
það. Mikið af hjólreiða- og göngu-

fólki var á ferðinni og brá sam-
ferðafólki mínu í brún þegar keyrt 
var framhjá einum slíkum hóp á 
Gullna hringnum að ganga örna 
sinna, svo allir sem leið áttu fram 
hjá sáu til! Fjölmargar rútur voru 
á ferðinni og einkabílatraffík tals-
verð.  Við veltum því fyrir okkur af 
hverju margir bílanna voru númera- 
lausir að framan!  Áttuðum okkur 
á því að sennilega væru leigutakar 
bílaleigubílanna að verki og sæju 
sér leik á borði að verða ekki góm-
aðir á hraðamyndavélunum! Við 
Gullfoss og Geysi var áberandi 
hversu margir ferðalangar voru 

uppteknir við að taka sjálfsmyndir 
- stundum við vafasaman aðstæð-
ur. Heilt yfir stóð þó náttúra Íslands 

vel fyrir sínu þó full þörf sé á að 
fara gætilega um - því ummerki 
mannsins eru svo greinileg.

Í ágúst að 
áliðnum slætti

Danskir dagar eru nú að baki og 
að venju minnkar þá umsvif þjón-
ustunnar hér í bæ.  Framhalds-
skólakrakkarnir hverfa aftur til 
náms enda skólar að hefjast þessa 
dagana og annað skólastarf einnig 
að fara af stað.  
Framboð veitinga hér í bæ minnkar 
þar sem sumarvertíðin er brátt á 
enda.  Má reikna með að strax eftir 
næstu helgi verði breyting á.

anna@anok.is

sp@anok.is

https://www.facebook.com/pages/H�sk�lasetur-Sn�fellsness/89770699707?fref=ts
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Smáauglýsingar
3ja sæta sófi úr Ikea fæst gefins.  Sófinn heitir Karlanda og með 
honum fylgir aukaáklæði.  Upplýsingar í síma 861-9621

Gullarmband (litlar rósir) tapaðist á hátíðarsvæðinu trúlega í 
tjaldinu á Dönsku dögunnum á milli kl: 14:00 og 15:00 . Ef einhver 
hefur fundið það endilega  hringið í síma 863-8254 fundarlaun.

Fyrir stuttu var auglýst starf á 
Dvalarheimilinu í þeirri auglýsingu 
kom fyrir orðið vistmaður.
Ég verð að viðurkenna að það fór 
soldið fyrir brjóstið á mér, þar sem 
ég er í mat á Dvalarheimilinu 4 
daga í viku velti ég því fyrir mér 
hvort ég væri ein af þessum vist-
mönnum? Ég er jú komin í seinni 
hálfleik.
Svo á ég líka móður sem býr á 
Skólastíg 16 og fór þá að velta því 
fyrir mér hvort maður geti verið 
vistmaður á eigin heimili?
Ég bý í Nestúni en er ekki vist-
maður þar!
Erum við ekki öll heimilismenn 
á okkar heimilum óháð aldri eða 
stöðu ?
Það sem áður hét vistunarmat 
heitir nú færni- og heilsufarsmat 
og er gert til að kanna þjónustu-
þörf einstaklinga.
Eins tölum við um dagþjónustu en 
ekki dagvistun fyrir fullorðið fólk.
Samkvæmt lögum verður maður 
eldri borgari 67 ára.  Er það nóg 
til að gefa grænt ljós á að maður 
verði vistmaður eða hvað leyfir 
slíkt viðhorf?
Frá mínum bæjardyrum séð þá 
eru vistmenn þeir sem eru vistaðir

gegn vilja sínum eða þeir sem 
dvelja í fangelsum.
Þetta vistunar mál allt saman er 
kannski komið út frá orðinu vistar-
bönd. Samkvæmt frjálsa alfræði-
ritinu er vistarband útskýrt á eftir-
farandi hátt.
„Vistarbandið var kvöð um að allt 
jarðnæðislaust fólk skyldi vera í 
vinnumennsku. Ef karl og kona 
réðu ekki eigin búi urðu þau að 
vera vinnuhjú á heimili bónda og 
eiga þar grið. Venjan var sú að fólk 
réði sig í ársvist í senn og skyldi 
skipta um heimili og vinnu á vinnu-
hjúaskildaga sem lengst af var á 
krossmessu á vor 3. maí, en flutt-
ist yfir á 14. maí árið 1700 þegar 
tímatalinu var breytt.“
Nú fyrir Danska daga var fyrr-
verandi heimavistarfólki boðið í 
kaffi og spjall með vistmönnum 
á Dvalarheimilinu.  Snildar hug-
mynd en sorglega að orði komist.
Er ekki löngu tímabært að hætta 
að vista fólk á eigin heimili?
Ég hef mikinn áhuga fyrir málefn-
um eldri borgara og vill veg þeirra 
og vanda sem mestan.
Það vilja allir verða gamlir en 
enginn vera gamall.  Með von um 
að okkur takist að sýna hvort öðru 
virðingu allt lífið.

Vistmaður á eigin heimili?

 Hanna Jónsdóttir

Góðan daginn, mig langar 
að byrja á því að þakka 
veitingamanninum og stórvini 
mínum honum Svenna fyrir 
áskorunina.
Ég hef gríðarlega gaman af því 
að borða góðan mat en verð nú 
að viðurkenna að ég er ekki sá 
flinkasti í eldhúsinu. 
Uppskriftin sem ég ætla 
að deila með ykkur er ansi 
einföld en mjög góð, en hún er 
beikonvafðar kjúklingabringur 
fylltar með mexíkóosti. 

Það sem þarf að kaupa inn er:

- Kjúklingabringur
- Mexikóostur 
- Beikon 
- Piparostur
- Villisveppaostur
- Rjómi
- Sveppir

Það er best að byrja á því að 
opna bringurnar, skera þær 
svona eins og maður sé að 
opna brauðbollu. Setja svo 
gott dass af mexikóost inn í 
bringurnar. Næsta skref er svo 
að loka þeim og vefja nokkrum 
sneiðum af beikoni utan um 
bringurnar. Síðan er þeim hent 
inn í ofn á ca 180 gráður í um 

30 mínútur eða þar til kjötið er 
fulleldað. 
Ég fæ mér alltaf sósu með 
en hún er löguð þannig að 
ég smjörsteiki sveppi og leyfi 
þeim aðeins að malla. Næst 
ríf ég hálfan villisveppaost útí 
og hálfan piparost og bæti við 
rjóma eftir smekk. Þetta er 
svo látið malla þar til osturinn 
er bráðnaður. Ég mæli einnig 
með að hafa sætar kartöflur og 
maísstöngla með til hliðar. 
Fyrir mér er þetta máltíð sem 
getur ekki klikkað. 
Mig langar að skora á tengda-
móður mína hana Írisi Huld sem 
er nýorðin þriggja barna amma 
að koma með eitthvað gott úr 

sínum kokkabókum sem hafa 
aldrei klikkað, enda mikill og 
góður kokkur.    Takk fyrir mig!

Kjúklingabringur a’la Kazmi

Daniel Ali Kazmi

Danskir dagar voru um síðustu 
helgi. Dönskudaganefndin vill 
þakka heimamönnum og gest-
um hátíðarinnar fyrir góða og 
skemmtilega helgi, þrátt fyrir 
blauta veðrið sem við náðum eng-
um tökum á. Okkur þykir vænt 
um allar ábendingar varðandi 
hvað ykkur þótti takast vel og 
hvað hefði mátt betur fara. Okkur 
langar einnig að biðja ykkur að 
leggja höfuðið í bleyti og hjálpa 
okkur að þróa hátíðina þannig 

að hún verði það sem bæjarbúar 
vilji og geti verið stoltir af! Í sam-
einingu tekst okkur allt og ef við 
tökum góða skapið með, erum við 
komin með uppskrift að einhverju 
frábæru.
P.s. Við viljum einnig minna 
fólk á að skoða lukkunúmerið á 
hátíðarblaðinu sínu þar sem ekki 
hafa allir vinningar gengið út. 
Gæti verið að þú eigir blað númer 
17 eða 266?

Góð og skemmtileg 
helgi að baki

www.snaefellingar.is

Nefndin

http://www.snaefellingar.is/
https://is-is.facebook.com/danskirdagar
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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

- fagleg og freistandi

Opið frá kl. 12
Hjartanlega velkomin
www.narfeyrarstofa.is   &   Facebook
Borðapantanir í síma 438-1119 eða á narf@narf.is      

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

Starfsfólk óskast
í Stykkishólmi
Pósturinn í Stykkishólmi óskar eftir að ráða starfsfólk. Óskað er eftir 
jákvæðum einstaklingum með ríka þjónustulund sem eiga auðvelt með 
samskipti. 

Bréfberi í 50% starf þar sem vinnutíminn er frá 8:00 til 12:00. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. október 2015.

Bílstjóri í 100% starf þar sem vinnutíminn er frá 7:30 til 15:45. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 27. ágúst 2015

Nánari upplýsingar gefur Steinunn Helgadóttir í síma 825-1135 eða í 
netfanginu steinunnh@postur.is

Umsóknum skal skilað inn á umsóknarvef 
Póstsins: umsokn.postur.is

Skólaár Fjölbrautarskóla Snæfell-
-inga 2015-2016 hófst   í vikunni.  
Skólasetning var í gær miðviku-
dag og hófst kennsla að henni lok-
inni. Nýnemadagur var í síðustu 
viku og tókst dagskráin mjög vel. 
Stjórn nemendafélagsins bauð 
nemendur velkomna og kynnti 

fyrir þeim dagskrá vetrarins. Helstu þættir skólastarfsins voru kynntir 
fyrir nemendum, boðið upp á kjúklingasúpu og að lokum æsispennandi 
ratleikur. Hrafnhildur Hallvarðsdóttir er nýr skólameistari skólans en 
þessa dagana er verið að ganga frá ráðningu aðstoðarskólameistara.  

Nýnemar velkomnir

sp@anok.is

http://www.narfeyrarstofa.is
http://www.faststykk.is
http://www.fasteignsnae.is
http://www.saeferdir.is
mailto:steinunnh@postur.is
http://www.fsn.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. 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.október 
n.k. Um er að ræða 100% starf og er umsóknarfrestur til og með 31. ágúst n.k. 

Starfssvið byggingarfulltrúa er 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 31. ágúst n.k. 
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 í Stykkishólmi í síma 433-8100   
eða tölvupósti: sturla@stykkisholmur.is.

     Stykkishólmi, 18. ágúst 2015  
Sturla Böðvarsson

mailto:sturla@stykkisholmur.is
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