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Best skreytt um jólin

Síldin er komin inn á firði hér við 
Vesturlandið og þar af leiðandi er 
mikið fjör í fuglabyggðum.  Hvalir 
elta síldina og nú um áramótin var 
líflegt um að litast í Kolgrafafirði, 
þar sem meðfylgjandi mynd er

tekin, þegar nokkuð mörg dýr 
syntu út úr firðinum að þessu 
sinni.  Nokkuð margt var um 
manninn við brúna í Kolgrafafjörð 
þegar þessi mynd var tekin og 
vakti það mikla lukku þegar dýrin 

létu sjá sig.  Þeir sem hyggjast 
fara í hvalaskoðun ættu að nota 
þennan árstíma til þess, því mikið 
líf er nú á Breiðafjarðarsvæðinu 
og sjónarspil þegar dýrin sýna 
listir sínar, oft í stórum hópum.

Sorphirðan
Nýtt sorphirðudagatal er komið út 
fyrir Stykkishólm og má nálgast 
það á vef bæjarins.
Það hefur vart farið fram hjá 
landsmönnum að flokkun sorps 
á að taka lengra á höfuðborgar-
svæðinu í ár.  Páll Þorbergsson 
kemst þannig að orði á Facebook 
síðu sinni:  „Nú berast af því fréttir 
í öllum miðlum að ábúendur í 
landnámi Ingólfs hafi tekið upp 
nýja búskaparhætti, þó þetta sé 
stór skref fyrir þau að stíga eru 
þau aggnarsmá fyrir mannkynið, 
að flokka allt sorp er eitthvað sem 
Reykvíkingar hefðu getað lært af 
okkur fyrir tæpum áratug. Hringið 
í 438-eitthvað það veita allir 
upplýsingar.“

frettir@snaefellingar.is

Líf í hafinu

Þau Dagbjört Bæringsdóttir 
og Guðmundur Gunnlaugsson 
ná Hjallatanga 4 fengu viður-
kenningu fyrir best skreytta 
húsið í Stykkishólmi  nýliðin jól 
og var viðurkenningin afhent í 
lok friðargöngu sem farin var 
á Þorláksmessu. 9. bekkur 
grunnskólans stóð að valinu og 
velktust bekkjarfélagarnir ekki í 

vafa um hvaða hús skyldi hljóta 
titilinn í ár.
Þrettándinn er nú liðinn og að 
venju hirða bæjarstarfsmenn 
jólatré, það er að segja lifandi tré, 
sem lögð eru út við götu næstu 
daga.  Þannig stendur á með árið 
í ár að 2016 er hlaupaár og því 
verða páskar tiltölulega snemma. 
Dymbilvika hefst 20. mars og 
Skírdagur er 24. mars.

frettir@snaefellingar.is

Gleðilegt nýtt ár

Afréttarfoss - Mynd: Eveline Haraldsson

Unnið hefur verið að því hjá 
áhugahópi hér í Stykkishólmi 
í nokkur ár að koma á fót nýju 
þjóðbúningasaumsnámskeiði í 
samstarfi við Heimilisiðnaðarfélag 
Íslands.  Nú er svo komið að 
það er komið á dagskrá hjá 
Heimilisiðnaðarskólanum og 
eru viðtökur góðar.  Enn eru 
laus pláss á námskeiðið og eru 

áhugasamir hvattir til að kynna 
sér þetta einstaka tækifæri á 
heimilisidnadur.is - Jófríður 
Benediktsdóttir mun kenna 
námskeiðið og koma vestur 
fjórar vinnuhelgar sem dreifast á 
febrúar til og með apríl.
Saumaður er klæðskerasniðinn 
upphlutur eða peysuföt 19. eða 
20. aldar.

Þjóðlegt

frettir@snaefellingar.is

frettir@snaefellingar.is

http://www.heimilisidnadur.is/index.php/namskeid-skraning/thjodbuningar/314-stykkisholmur-thjodhbuningasaumur
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Það vantar dagvistun  
í Stykkishólmi

Það er vissulega fagnaðarefni 
að börnum á leikskólaaldri 
hefur fjölgað í bænum okkar. 
Það eru augljós merki þess að 
ungafólkið sækist eftir búsetu í 
Stykkishólmi. Nú er svo komið 
að ekki eru nægjanlega mörg 
pláss í Leikskólanum og er biðlisti 
að myndast  sem mun valda 
vandræðum  ef ekki næst að 
sinna þeirri eftirspurn. Hingað til 
hefur Leikskólinn annað eftirspurn 
sem er meira en þekkist í sumum 
sveitarfélögum og víða eru börnin 
tekin síðar í leikskóla en við eins 
árs aldur svo sem  hér gert.  
Það er þekkt að leikskóla 
þjónusta er veitt af öðrum en 
sveitarfélögunum. Það er vilji 
bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar  
að standa þannig að málum að 
allir foreldrar eigi þess kost að 
fá vist fyrir börnin í leikskóla eða 
hjá dagforeldri. Í dag er engin 
þjónusta dagforeldra í bænum  
og ekki er hægt að fjölga á 
leikskólanum nema byggja við 
hann sem hefur ekki verið á 
áætlun og  mun taka tíma og 
er því ekki raunhæfur kostur 
gagnvart þeim fáu börnum sem 
eru á biðlista í dag en mun verða 
tekið til skoðunar og hefur verið 
sett af stað mat á möguleikum 
þess að stækka skólann. 
Við þessar aðstæður þurfum 
við  að leita annarra leiða. 
Samkvæmt reglum sem Félags-
og skólaþjónusta Snæfellinga 
hefur sett er heimilt að sinn 
gæslu barna í heimahúsum að 
uppfylltum reglum sem settar 
hafa verið og eiga að tryggja 
sem besta þjónustu og öryggi 

fyrir börnin. Hér með er hvatt til 
þess að öflugir og áhugasamir  
einstaklingar skoði  þennan 
möguleika að sinna dagvistun 
tímabundið  og er Leikskólinn 
tilbúinn til samstarfs og ráðgjafar 
um skipulag og  undirbúning við 
reksturinn. Einnig mun starfsfólk 
Ráðhússins leitast við að aðstoða 
og leiðbeina þeim sem kunna 
að hafa hug á því að koma upp 
dagvistun.  Undirritaður er tilbúinn 
til þess að eiga viðræður við þá 
sem eru áhugasamir um þetta 
verkefni í þeim tilgangi að tryggja 
aukið framboð á dagvistun barna. 
Þá má geta þess að dæmi eru 
til þess að sveitarfélög hafi tekið 
upp  „foreldragreiðslur“ þannig að 
foreldrar geti kallað til þá sem eru 
tilbúnir að sinna barnagæslu hluta 
úr degi á heimili viðkomandi. Það 
er eðlilegt að allir þessir kostir 
verði skoðaðir í þeim tilgangi að 
tryggja sem besta þjónustu fyrir 
þá foreldra sem þurfa gæslu fyrir 
börnin þann tíma dagsins sem 
foreldrar sinna vinnu sinni fjarri 
heimili og börnum.       

Stykkishólmi 5. Janúar 2016 
Sturla Böðvarsson bæjarstjóri Stykkishólmsbæjar  

Smáauglýsingar
Óska eftir húsnæði til leigu í Stykkishólmi frá 1. febrúar eða síðar.
Jóhanna Sesselja sími 867-4796

Óskum eftir að kaupa meðalstóra fasteign, í Stykkishólmi, í góðu 
ástandi. Vinsamlegast hafið samband við Arnór Yngva í síma 
8235321 eða Maríu Kúld í síma 8958448.

FÉLAGS OG SKÓLAÞJÓNUSTA SNÆFELLINGA
Klettsbúð 4, 360 Hellissandi, Sími:430-7800    www.fssf.
is 
Opið virka daga kl.10-15:30

Leigjendur athugið!
Árleg endurnýjun umsókna um húsaleigubætur

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga minnir 
leigjendur sem njóta húsaleigubóta á að endurnýja 
þarf umsókn vegna húsaleigubóta um hver áramót. 

Skila þarf inn umsókn og fylgigögnum 
fyrir 16. janúar 2016.

Sækja má umsóknareyðublöð á skrifstofu Félags- 
og skólaþjónustunnar Klettsbúð 4, Hellissandi, eða 

prenta út af vefnum á www.fssf.is

Berghildur Pálmadóttir, ráðgjafi
Frekari upplýsingar í síma 430-7800  

eða á berghildur@fssf.is

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

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.

www.saeferdir.is

Óska öllum viðskiptavinum mínum 
og bæjarbúum gleðilegs nýs árs með 
þökk fyrir viðskiptin á liðnum árum.

Jón Einar Jónsson

Rannsóknarsetrið 2015
Starfsmenn voru þrír í ársbyrjun, 
tveir í fullu starfi en einn í 30% 
starfi. Í júní kvaddi Thomas Holm 
Carlsen okkur eftir 2ja ára dvöl 
í Stykkishólmi. Thomas starfar 
nú í Noregi en mun klára með 
okkur verkefnið um eiginleika 
æðardúns. Ellen Magnúsdóttir 
líffræðingur kom í 2 mánaða 
vinnu í maí og júní. Við fjögur 
merktum 198 æðarkollur í 
7 eyjum við sunnanverðan 
Breiðafjörð. Nú eru Jón Einar 
Jónsson forstöðumaður og Árni 
Ásgeirsson náttúrufræðingur 
báðir í 100% starfi.

Árið 2014 hófum við að merkja 
æðarkollur í Landey í samstarfi 
við norska SEATRACK-verkefnið. 
Alls náðust 37 kollur þetta fyrsta 
sumar og 2015 endurheimtust 
21 þeirra lifandi meðal hinna 198 
merktu 2015, auk þess sem 1 
kolla fannst dauð í grásleppuneti. 
Síðan fengu 39 æðarkollur 
(20% merktra kollna 2015) nýja 
SEATRACK senda sem stefnt er 
á að endurheimta næstu sumur, 
ásamt því að setja út 40 nýja 
SEATRACK senda 2016.
Árleg verkefni um æðarfugl og 
dílaskarf héldu áfram, sem og 
talningar á æðarungum, álftum, 
ritu og vatnafuglum. Nú hyllir undir 
verklok, a.m.k. í bili, í skörfunum. 
Fjöldi dílaskarfshreiðra stóð 
nokkuð í stað og ungaframleiðsla 
var með lakara móti. Æðarungar 
voru taldir við Breiðafjörð í 9. 
sinn og var fjöldi þeirra undir 
meðallagi eða 0.4 ungar/kollu. 
Þá vakti athygli að ungar í 
lok júlí voru dúnungar en ekki 
stálpaðir ungar. Það hjálpaði ekki 
æðarvarpi að meðaltímasetning 
varps var níu dögum síðar 2015 
en 2014. Talið er að stormasamur 
vetur og vor 2014-2015 skýri að 
hluta seinkunina, sem sást víða 
um land.
Rituvarp gekk skár en í mörg 
undanfarin ár og sáust nú hreiður 
með fleygum ungum á flestum 

talningastöðum, og stundum 2 
og 3 ungar í hreiðri. Flest björgin 
litu mun betur út í ár en í mörg ár 
þarHáskóli Íslands á undan, og 
sama má segja um varp lunda og 
kríu. Álftir voru taldar í Álftafirði 
fram á mitt sumar en dreifing 
álfta hefur aukist um Snæfellsnes 
síðan talningar hófust 2008 
og verða álftatalningar því 
endurskoðaðar á næsta ári.
Einn mastersnemi útskrifaðist á 
árinu, þegar Valtýr Sigurðsson 
varði ritgerð sína um áhrif 
síldardauða á lífríki Breiðafjarðar. 
Annað mastersverkefni mun 
klárast í janúar 2016 þegar Aldís 
Erna Pálsdóttir mun verja verkefni 
sitt um afrán á æðarkolluhreiður 
í eyjunum við Stykkishólm. 
Bæði mastersverkefnin og og 
rituvöktun eru unnin í samstarfi 
með Náttúrustofu Vesturlands. 
Gagnasöfnun fyrir endurkomu 
lífríkis í botni Kolgrafafjarðar var 
endurtekin 3. árið í röð, styrkt 
af Vegagerðinni. Valtýr er nú 
kominn til starfa hjá Biopol á 
Skagaströnd.
Þórður Örn Kristjánsson doktors-
nemi hefur að mestu lokið 
skrifum á doktorsrigerð sinni 
um varpvistfræði æðarfugls og 
stefnir á að verja doktorsritgerð 
sína 2016.
Fimm birtingar komu út í 
alþjóðlegum ritum, um afskipti 
æðarkollna af hreiðrum hver 
annarrar í Rifi, ógnir sem steðja 
að norrænum andastofnum, 
influensuveirur í sjóöndum,  varp- 
árangur grágæsa á Íslandi og 
vetrarendurheimtur snjógæsa í 
Bandaríkjunum. Ein veigamikil 
birting kom út í Náttúrufræð-
ingnum um Stofnbreytingar 
æðarfugls á Íslandi.
Sem fyrr tók Jón Einar Jónsson 
þátt í kennslu í Fuglafræði og 
Dýrafræði við Háskóla Íslands. 
Á Líffræðiráðstefnunni 5.-7. 
nóvember voru haldin þrenn 
erindi og sýnd þrenn veggspjöld 
frá Rannsóknasetrinu. Á ársfundi 
Æðarræktarfélags Íslands 7. 
nóvember héldu Jón Einar og 
Árni báðir erindi.
Starfsmenn Rannsóknasetursins 
þakka fyrir sig og fyrir samstarfið 
á árinu 2015.

Íslandsmótíð í Pítró
Íslandsmótið árið 
2015 í Pítró var haldið 
að Skildi annan dag 
jóla og hófst mótið 
kl. 20:00. Mótið var 
haldið af kvenfélaginu 
Björk í Helgafellssveit 
og Lárusi Ástmari 
Hannessyni auk 
þess sem BB og 
synir komu að mótinu 
sem styrktaraðilar.  
Líflegt umhverfi var að Skildi 
þar sem Skátarnir undir forystu 
Karínar Bæringsdóttur og 
Álfgeirs Marinóssonar starfrækt 
nytjamarkað frá því fyrir jóla-
hátíðina.  Frábært framtak sem 
hefur mælst vel fyrir og verður 
vonandi framhald á, allavega 
seldust nokkrir munir á meðan á 
mótinu stóð og ber þar hæst að 
borðið sem notað var til að spila 
úrslitaspilin seldist til tvíburanna 
frá Saurum og verður notað sem 
spilaborð í bragganum hjá þeim.
Á mótinu spiluðu 30 spilarar í tveim 
riðlum. Úrslitin urðu að í þriðja 

sæti urðu Janus og Hafþór. Annað 
sætið hrepptu Tóti og Þórður og 
Íslandsmeistarar 2015 eru Sævar 
og Jósef (vélstjóri á Baldri, frá 
Grundarfirði). Gárungarnir segja 
að Grundfirðingar séu að ná 
undirtökunum í Pítrónni en þetta 
er í þriðja sinn sem Grundfirðingur 
er í sigurparinu. Vonandi verður 
meira um að spilarar komi frá 
Grundarfirði.
Við óskum verðlaunahöfum til 
hamingju með árangurinn og 
látum okkur hlakka til páska-
mótsins sem verður væntanlega 
á sínum stað.

Mynd: Guðrún Harpa                                                  Lárus Ástmar Hannesson og kvenfélagið Björk 
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http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
http://rannsoknasetur.hi.is/snaefellsnes/annall_2015
mailto:berghildur@fssf.is
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http://www.fssf.is
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Puntað á Dvalarheimilinu
Í desember s.l. var hresst upp 
á forstofu dvalarheimilisins hér 
í Stykkishólmi.  Starfsmenn 
Stykkishólmsbæjar, Bergur og 
Bogi, máluðu forstofuna og Árný 
M. Guðmundsdóttir kom færandi 
hendi með nýtt borð og spegil 
sem keypt var fyrir flöskusjóðinn.
Einnig var keypt dagatal fyrir 
matsalinn svo nú ætti ekki að 
fara fram hjá neinum hvaða dagur 
ársins er. 
Eru þeim færðar þakkir frá 
starfsfólki og heimilisfólkinu á 
dvalarheimilinu.

Mynd: Dvalarheimilið     frettir@snaefellingar.is

Júlíana - hátíð sögu og bóka 
25. – 28. febrúar   

Leshringur 
Undirbúningur að bókahátíðinni 
Júlíönu stendur sem hæst. 
Hátíðin verður haldin í fjórða  
sinn  dagana 25. – 28. febrúar 
næstkomandi. Leshringur í 
tengslum við hátíðina hefst 
mánudaginn 11. janúar kl. 20 á 
Hótel Egilsen undir stjórn Ólafs 
K. Ólafssonar og er opinn öllum 
að kostnaðalausu. Lesin verður 
skáldsagan Hundadagar eftir 
Einar Má Guðmundsson sem 
verður gestur á Júlíönu-hátíðinni 
í ár.  Áhugasamir hafi samband 
við Hótel Egilsen i síma 5547700 
eða Þórunni Sigþórsdóttur i 
síma 8941421 eða á nefangið 
thorunns@simnet.is. 

Undirbúningsnefnd  
Fylgist með á facebook:   Júlíana - hátíð sögu og bóka 

Takk fyrir Sigrún að skora á 
mig:)

Ég ákvað að velja salsahakkrétt
sem er í miklu uppáhaldi á mínu
heimili og er mjög einfaldur og 
góður:)

Salsahakkréttur:)
1 pakki ca. 500 gr. af hakki
Hálfur poki af bláu Doritos 
snakki

1 glerkrukka af salsa sósu
1 dós af ostasósu
1 poki af pitsaosti

Maður mylur Doritos snakk 
í eldfast mót, steikir hakk á 
pönnu setur svo salsa sósuna 
út á hakkið þegar það er orðið 
steikt, hellir þessu yfir Doritos 
snakkið í eldfasta mótinu, 
setur ostasósuna yfir og rifinn 
pitsaost yfir:)

Síðan er þetta sett inn í 
ofn á ca. 180° hita í ca 1/2 
klukkustund.
Gott er að bera þetta fram með 
hvítlauksbrauði og góðu salati.

Ég skora á mína elskulegu 
systur hana Jóhönnu Kristínu 
(Hönnu) að koma með uppskrift 
í næsta blaði. 

Takk fyrir mig

Salsahakkréttur Óskar

OLÍS VILL FJÖLGA
Í GÓÐUM HÓPI 
STARFSFÓLKS

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, stuðning til náms og heilsueflingar, heiðarleika í samskiptum, 
snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.

Við óskum eftir ábyrgðarfullu og kraftmiklu 
starfsfólki í almenna afgreiðslu og stöðu 
vaktstjóra á þjónustustöð Olís í Stykkishólmi.

Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar.

Störfin fela í sér almenna afgreiðslu, áfyllingar vöru, 
vörumóttöku, þrif, þjónustu við viðskiptavini og annað 
tilfallandi.

Áhersla er lögð á ríka þjónustulund, stundvísi, snyrti- 
mennsku og hæfni í mannlegum samskiptum.

Unnið er á tvískiptum vöktum.

Skilyrði er að umsækjendur hafi hreint sakavottorð og 
séu reyklausir.

Nánari upplýsingar veitir Fríða Guðmundsdóttir, 
frida@olis.is. Sæktu um á olis.is/atvinna.

Opið hús
Opið hús á vöruafgreiðslunni 
Nesvegi 13, laugardaginn 9.janúar 
frá klukkan 16 til 18.

Viðskiptavinir og 
aðrir velunnarar velkomnir.

Léttar veitingar í boði.
 

B.Sturluson ehf &
Ragnar og Ásgeir ehf

Royal Rangers
Royal Rangers skátastarfið óskar 
bæjarbúum gleðilegs nýs árs og þakkar 
góðar móttökur við fjáröflun á liðnu ári,  
og sérsakar þakkir til allra sem aðstoðuðu  
á einn eða annan hátt.

Nytjamarkaðurinn 
í Félagsheimilinu Skildi opnar laugardaginn  
9. janúar kl. 10-16 og verður opinn á þeim  
tíma flesta laugardaga fram á vorið.

Skátafundir byrja sem hér segir:
Frumherjar 3.-5. bekkur mánudaginn 11. janúar kl.18-19

Skjaldberar 6.-8. bekkur þriðjudaginn 12. janúar kl.18-19
eldri krakkar sem hafa verið í starfinu eru velkomin 
með á þriðjudögum.

Úrvalsliðin
KKÍ kynnti s.l. þriðjudag úrvalslið 
Domino's deildanna á fyrri hluta 
keppnistímabilsins 2015-2016.
Þrjú nöfn úr röðum Snæfells 
lentu á þeim lista í Domino's 
deild kvenna.  Þetta eru 
leikmennirnir: Haiden Palmer og 
Bryndís Guðmundsdóttir og Ingi 
Þór Steinsþórsson sem besti 
þjálfarinn.        Til hamingju!

Ósk Hjartardóttir

Næstu leikir:
Mfl. ka.: Snæfell - Haukar 
7.janúar kl.19.15
Mfl. kv.: Snæfell - Hamar 
13.janúar kl. 19.15

Áfram Snæfell!
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Átthaganám á Snæfellsnesi

„Snæfellsnes
- Ísland í hnotskurn“

SÍMENNTUNARMIÐSTÖÐIN Á VESTURLANDI
www.simenntun.is

Nánari
upplýsingar 

veitir Helga Björk Bjarnadóttir 
verkefnastjóri í síma 437-2394 
og á netfangið: 
helga@simenntun.is

Innritun á námskeiðið lýkur 
22. janúar 2016.

SÍMENNTUNARMIÐSTÖÐIN
Á VESTURLANDI

Sími 437 2390
simenntun@simenntun.is
www.simenntun.is

Meginmarkmið námskeiðsins er að efla 
heimafólk á Snæfellsnesi í átthagafræði, 
staðháttum, útivist, ferðamennsku, 
gestamótttöku, upplýsingaöflun og miðlun.

Ávinningur þátttakenda er aukin færni og þekking sem 
getur skapað fólki atvinnutækifæri til framtíðar, þar 
sem mikil og vaxandi eftirspurn er eftir svæðisþekkingu 
og sögufylgd á Snæfellsnesi. Aukin þekking á eigin 
umhverfi og ánægjan við að taka þátt í uppbyggjandi og 
skemmtilegu námskeiði.

Námið er kennt að hluta í fjarnámi og verða þrjár 
námslotur á mismunandi stöðum á Snæfellsnesi, ásamt 
netfundum einu sinni í viku frá 30. janúar til 2 apríl 2016. 

Námið byggist upp á fræðslu um sögu og sögustaði, 
náttúrufræði og byggðina á Snæfellsnesi.

Lengd námskeiðsins er 60 kennslustundir

Verð: 28.000.-
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