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Á árinu 2015 fóru 53.213 farþegar 
með Baldri um Breiðafjörð og af 
þeim 13.930 farþegar í Flatey.  
13.592 fólksbílar voru fluttir yfir 
fjörðinn árið 2015.  Særúnin var 
með 14.036 farþega.
Flutningarbílar voru 713 talsins.  
Þetta er aukning á milli ára nema 
þegar kemur að flutningabílunum 

þá voru þeir talsvert fleiri árið 
2014. Árið 2015 er fyrsta heila 
árið með þessum Baldri og 
vekur athygli fækkun milli ára á 
flutningi flutningabíla um fjörðinn, 
en ný ferja getur einmitt tekið 
fleiri flutningabíla en sú eldri.  
Skrifast það líklega á tíðarfar og 
slipptökuvikur.

frettir@snaefellingar.is

Gestum fjölgar
Nú liggja fyrir gestatölur úr Norska 
húsinu, byggðasafni Snæfellinga 
og Hnappdæla.  Talsverð aukning 
er á milli ára eða um 1200 manns 
sem rakin er til opnunar yfir 
vetrartímann, en Norska húsið var 
með vetraropnun fyrri og seinni 

part ársins 2015 og er það í fyrsta 
skipti sem það er reynt.  Einnig 
var opnunartími s.l. sumar lengdur 
um 2 klst á dag og fjölgaði einnig 
gestum á sumarmánuðunum. 
Gestafjöldi árið 2014 var 7112 
gestir og árið 2015 voru þeir 8318.
Gestir í Vatnasafni árið 2015 
voru alls 3140. En tölur liggja 
ekki fyrir til samanburðar 
nema þá sumargestatölur.  Á 
sumarmánuðum árið 2013 komu 
þannig 3139 gestir, árið 2014 
2419 gestir og árið 2015 2979 
gestir. Ekki lágu fyrir tölur um 

gesti í Eldfjallasafninu við vinnslu 
blaðsins.
Gestir sundlaugarinnar voru heldur 
færri árið 2015 eða 33.288 gestir á 
móti 33.414 gestum árið 2014.
Þess má geta að tíðafar hefur mikil 
áhrif á allar tölur sem þessar og 
skv. upplýsingum frá Veðurstofu 
Íslands var tíðafar óhagstætt 
lengi framan af árinu 2015 og um 
sumartíma voru norðlægar áttir 
ríkjandi með kulda.  Árið var það 
kaldasta á öldinni og úrkomusamt, 
en úrkoma hefur ekki mælst 
jafmikil í Reykjavík frá árinu 2007.

frettir@snaefellingar.is
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  Norska húsið  8.318  
  Vatnasafn  3.140
  Sundlaug  33.288
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VEITTIR VERÐA STYRKIR Í EFTIRFARANDI VERKEFNI: 

1) Styrkir til atvinnuþróunar og nýsköpunar 
2) Verkefnastyrkir á sviði menningar 
3) Stofn- og rekstrarstyrkir menningarmála 

 

Styrkjum til menningarmála er úthlutað einu sinni á ári (2 og 3).  
Upplýsingar veitir Elísabet Haraldsdóttir í síma 433-2312 eða 892-5290  

(netfang: menning@vesturland.is ) 
 

Styrkjum til atvinnuþróunar og nýsköpunar (1) er úthlutað tvisvar á ári, 
núna og í haust. Upplýsingar um veitir Ólafur Sveinsson í síma 433-2312 eða 

892-3208 (netfang: olisv@ssv.is ) 
 

FRESTUR TIL  AÐ SKILA UMSÓKNUM ER TIL  15.  FEBRÚAR 2016 
 

Á heimasíðu Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi www.ssv.is,  er að finna 
upplýsingar um umsóknarferli, reglur og viðmið varðandi styrkveitingar undir 

hnappi vinstra megin á síðunni sem lítur svona út: 

	  
	  
 

 

AUGLÝST EFTIR UMSÓKNUM Í  
UPPBYGGINGARSJÓÐ VESTURLANDS 

	  

Uppbyggingarsjóður

Júlíana – hátíð sögu og bóka  25.-28. febrúar 2016
Nú fer að styttast í Júlíönu – hátíð 
sögu og bóka sem haldin verður 
25. – 28. febrúar næstkomandi 
í Stykkishólmi. Viðfangsefni 
hátíðarinnar að þessu sinni 
er: En hvað það er skrítið.  Þar 
kennir ýmissa grasa, dagskráin 
verður fjölbreytt að vanda og 
hefst hún formlega með opnun í 
Vatnasafninu á fimmtudeginum.
Á föstudeginum verður dagskrá 
víðs vegar um bæinn.  Nemendur 
i Grunnskóla Stykkishólms 
eru að vinna að sýningu sem 

tengist persónum í bókinni 
Mamma klikk. Höfundur hennar 
er Gunnar Helgason og verður 
hann einn af gestum hátíðarinnar 
og mun hann hitta nemendur í 
gömlu kirkjunni. Sýningin verður 
i  Amtsbókasafninu og opnar  
klukkan 15.  Upplestur verður 
í Bókaverzlun Breiðafjarðar, 
boðið verður á sögustund í  
tveimur heimahúsum um kvöldið. 
Dagskrá föstudagsins endar svo 
með sögugerð á Hótel Egilsen. 
Hópur fólks í tengslum við 

Undirbúningsnefnd

Stykkishólmur 2016
Bifreiðaskoðun á Dekk og smur  

4. og 5. febrúar 2016 
Tímapantanir í síma: 438 1385

Lokað er í hádeginu milli kl. 12 - 13

Frumherji - Örugg bifreiðaskoðun - www.frumherji.is

hátíðina les nú af kappi bók  
Einars Más Guðmundssonar  
Hundadaga undir stjórn Ólafs K. 
Ólafssonar.
Eftir hádegi á laugardeginum 
munu rithöfundarnir Sigmundur 
Ernir Rúnarsson og Einar Már 
Guðmundsson  fjalla um verk 
sín í gömlu kirkjunni. Hrafnhildur 
Schram mun fjalla um bók 
sína um Nínu Sæmundsson í 
Vatnasafninu. Verk þeirra allra 
byggja á frásögnum um  fólk sem 
ekki hefur bundið bagga sína 
sömu hnútum og aðrir.  
Á laugardagskvöldið verður svo 
leiklestur  í Norska húsinu. Ekki er 

hér allt upptalið, verður því mikið 
um að vera í Hólminum þessa 
helgi. Dagskrána má nálgast 
þegar nær dregur á  Facebook : 
Júlíana  hátíð sögu og bóka .

Takk fyrir áskorunina Ásta. 
Þegar ég var skiptinemi í 
Portúgal heillaðist ég ótrúlega 
mikið af þeirra matarmenningu 
sem oft er einföld og bragðgóð. 
Grunnhráefnin eru oft þau sömu 
í öllum uppskriftum eins og 
hvítlaukur, ólífuolía og laukur. 

Kjúklingur með spaghettí: 
Heill kjúklingur bitaður niður 
(eða tilbúnir kjúklingabitar)
500 gr. Spaghettí
100 ml. Góð olía
30 gr. Smjör
3 hvítlauksrif (brytja smátt)
1 laukur (brytja smátt)

2 lárviðarlauf
1 kjúklingateningur
250 ml. Tómatmauk
250 ml hvítvín (má vera bjór eða 
pilsner)
1 líter vatn
Salt og pipar 

Marinera skal kjúklinginn 
í smá tíma í salti, pipar og 
hvítlauknum. Hitið olíuna, 
smjörið, laukinn og lárviðarlaufin 
saman í potti. Leyfa aðeins 
að malla án þess að brenna. 
Steikja svo kjúklingabitana í 
blöndunni og snúa reglulega. 
Setja svo tómatblönduna saman 

við og kjúklingateninginn. Leyfa 
aðeins að malla og svo er vínið 
sett útí og leyft að sjóða í sirka 
10 mínútur. Svo er vatnið sett 
saman við og leyft að sjóða í 
aðrar 10 mínútur. Að lokum er 
svo spaghettíið sett saman við 
í heilu lagi út í pottinn. Þegar 
spaghettíið hefur allt náð að 
soðna ofan í pottinn og er orðið 
nógu gott til að borða ætti 
rétturinn að vera tilbúinn.  

Mig langar að skora á Boggu 
frænku að koma með næstu 
uppskrift. Verði ykkur að góðu og takk 

fyrir mig

Portúgalskur kjúklingaréttur

Kveðja Ragga

Smáauglýsingar
Óska eftir íbúð til langtíma leigu í Stykkishólmi. Upplýsingar í síma 
6915663 Kristján.

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

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir, afi og langafi 
 

Páll Þorkelsson
rafvélafirki, 
Skólastíg 16
Stykkishólmi

lést á St.Franciskusspítalanum Stykkishólmi 18. janúar. Jarðsungið verður frá 
Stykkishólmskirkju laugardaginn 30. janúar 2016 kl. 14:00. Blóm og kransar 
afþökkuð, þeir sem vilja minnast hans er bent á minningarsjóð Dvalarheimilis 

aldraðra í Stykkishólmi kt. 620269-7009 reikn. 0309-13-209020. 
 

Klara Kristjánsdóttir
Kristján E. Hilmarsson  Hafdís Adólfsdóttir
Þ.Jóhann Pálsson  Jóhanna Huldudóttir 
Gretar D. Pálsson  Ingibjörg  H. Benediktsdóttir 
Matthildur Pálsdóttir  Vigfús Helgason

Barnabörn og barnabarnabörn

Stelpurnar í bikarúrslit
Mfl. kvenna Snæfells fór með 
sigur af hólmi í leik sínum við 
Keflavík s.l. sunnudag og eru 
þær þar með komnar í bikarúrslit.  
Bikarúrslitaleikurinn fer fram í 
Laugardalshöll laugardaginn 
13. febrúar n.k. og mætir þar 
Grindavík.
Aðrir leikir á næstu dögum hér í 

Stykkishólmi:
Í kvöld, fimmtudagskvöld kl. 
19.15, 28.01. Snæfell - Grindavík 
(Domino’s deild karla) 
Á laugardag, 30.01. kl. 16:30, 
Snæfell - Þór AK (Drengjaflokkur)
Í Keflavík mætir Mfl.kvk.
Snæfells Keflavíkurliðinu einnig á 
laugardag 30.01. kl. 16.30

frettir@snaefellingar.is / Mynd Eyþór Ben.

mailto:info@anok.is
http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
http://www.ssv.is
http://www.frumherji.is
http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
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Áfram er dregið úr þjónustu á landsbyggðinni!
Íslandspóstur hf ætlar að fækka 
dreifingardögum í dreifbýli í 
annan hvern dag og fækka 
landpóstum og er sú ákvörðun 
byggð á heimild í nýrri reglugerð 
innanríkisráðuneytisins.
Ég tók þessi mál upp í fyrir-
spurnartíma Alþingis þar sem 
innanríkisráðherra var til svara 
og lýsti því yfir að mér þætti þetta 
vera aðför að dreifðum byggðum.
Ráðherra taldi að ekki væri 
ástæða til að hafa áhyggjur 
af þessum breytingum, 
þjónustan yrði til staðar áfram, 
gegn gjaldi „nota bene“, og 
þjónustukönnun sýndi að ekki 
væri almenn andstaða við 
sveigjanleika í dreifingu póstsins 
og póstsamskipti hefðu færst 
mikið yfir á netið. Ég vil benda á 
að aukin þjónusta og verslun á 
netinu nær ekki til allra dreifðra 
byggða og enn er langt í land að 
tryggð sé háhraðanettenging til 
allra landsmanna.

Mótmæli frá fulltrúum lands-
byggðarinnar
Margar sveitastjórnir í dreifbýli 
hafa eðlilega mótmælt þessum 
áformum harðlega og benda á 
máli sínu til stuðnings að þarna 
sé um afturför og veikingu á 
búsetuskilyrðum að ræða. Lítið 
samráð hefur verið haft við 
Samband íslenskra sveitarfélaga 
og landshlutasamtökin í þessu 
máli og ýmsar athugasemdir hafa 
komið við það af þeirra hálfu. 
Íbúar í dreifbýli hafa nú þegar mátt 
þola fækkun afgreiðslustöðva 
Póstsins á undanförnum árum 
þrátt fyrir að þurfa að reiða sig 
á póstþjónustuna þar sem þeir 
eru fjarri fjölbreyttri þjónustu 
og markaðssvæðum. Þessi 
ákvörðun kemur líka ofan á 
ýmsa aðra þjónustuskerðingu af 
hálfu opinberra- og einkaaðila að 
undanförnu.
Góð fimm daga þjónusta 
Póstsins hefur skipt dreifðar 
byggðir miklu máli og má þar m.a. 

nefna lyfjasendingar fyrir fólk og 
búfé og ýmiss konar birgða og 
varahlutaþjónustu.
Íslandspóstur hf. talar um að 
póstinum verði að lágmarki 
dreift annan hvern dag og að 
í dreifbýli verði boðið upp á 
heimsendingu gegn greiðslu 
alla virka daga eftir því sem 
óskað verður eftir. Sem sagt, enn 
einn landsbyggðarskatturinn á 
ferðinni þar sem þjónustan verður 
verðlögð sérstaklega umfram 
dreifingu annan hvern dag. Með 
þessum áformum ætlar Pósturinn 
að spara um 200 m.kr í boði 
veikustu byggðanna í landinu. Ég 
hef sagt að ef sú ákvörðun verður 
tekin af yfirvöldum að það sé ekki 
þörf fyrir dreifingu á pósti nema 
annan hvern dag þá hljóti það að 
gilda jafnt um alla landsmenn. 
Mín skoðun er eftir sem áður sú 
að Íslandspóstur hf. eigi áfram 
að halda uppi 5 daga góðri 
alþjónustu fyrir alla landsmenn. 
Ég bind vonir við að ákvörðun 

Íslandspósts hf. um skerðingu 
á þjónustu verði endurskoðuð 
og reglugerð innanríkisráðherra 
sem heimilar þessa 
þjónustuskerðingu verði dregin 
til baka. Landsbyggðarþingmenn 
hljóta að standa saman gegn 
þessum áformum og ég bind í það 
minnsta vonir við að samstaða 
náist um að allir landsmenn sitji 
við sama borð og njóti alþjónustu 
Íslandspósts hf. áfram fimm daga 
vikunnar.

Lilja Rafney Magnúsdóttir alþingismaður VG í Norðvesturkjördæmi

Auglýsing um álagningu fasteignagjalda  
hjá Stykkishólmsbæ 2016

Álagningarseðlar fasteignagjalda fyrir árið 2016 verða ekki sendir út á pappír,  
heldur munu þeir verða aðgengilegir rafrænt í gegnum www.island.is.  

Ef óskað er eftir því að fá álagningaseðil sendan, vinsamlega hafið samband  
við Þór Örn bæjarritara í 433-8100 eða netfangið thor@stykkisholmur.is  

Greiðsluseðlar verða heldur ekki sendir út á pappír til þeirra sem fæddir eru  
eftir 1948, nema þess sé sérstaklega óskað. Ef óskað er eftir því að fá senda greiðsluseðla, 

vinsamlega hafið samband í síma 433-8100 eða netfangið thor@stykkisholmur.is 

Gjalddagar fasteignagjalda verða sex á árinu 2016 eftirtaldir:  
1. febrúar, 1. mars, 1.apríl, 1. júní, 1. ágúst og 1. október. 

Lækkun fasteignaskatts á íbúðum elli- og örorkulífeyrisþega er reiknuð við  
álagningu fasteignagjalda. Afslátturinn er hlutfallslegur að teknu tilliti til allra  

skattskyldra tekna skv. skattframtali. 

Ekki er þörf á að sækja sérstaklega um þennan afslátt. 

Hægt er að senda fyrirspurnir á netfangið thor@stykkisholmur.is eða hringja í síma 433-8100.

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

Ásbyrgi - Hugsum áður en við hendum
Í Ásbyrgi er rekinn vinnustaður 
fyrir fólk með skerta starfsgetu. 
Markmiðið er tvíþætt. Annarvegar 
að aðstoða fólk við að fá og halda 
vinnu á almennum vinnumarkaði 
með eða án aðstoðar. Þá geri ég 
örorkuvinnusamninga sem eru 
þannig að vinnuveitandinn fær 
75% af launum starfsmannsins 
endurgreitt. Til þess að hægt 
sé að gera slíkan samning þarf 
starfsmaðurinn að vinna minnst 9 
tíma á viku.
Hitt markmiðið er að skapa vinnu 
í Ásbyrgi þannig að allir fái 8 tíma 
vinnudag, þ.e.a.s. með vinnu á 
almennum vinnumarkaði.
Í Ásbyrgi höfum við endurnýtingu 
í hávegum. Við búum til hluti og 
seljum á vægu verði. T.d. gerum 
við innkaupapoka af ýmsum 
stærðum og gerðum. Seljum 
rennilása með reynslu, dúkkur, 
púða, kerti, tuskur og margt fleira. 
Allt hvað öðru betra allavega að 
okkar áliti.
Við erum líka með verkefni fyrir 
sjúkrahúsið sem er að sauma 
ver utan um svínahryggi og 
grjónapúða. Við stimplum á 
umslög fyrir lögreglustöðina og  
Stykkishólmsbæ. Auk þessa 
höfum við líka fengið ýmis 
verkefni frá einstaklingum og 
fyrirtækjum.
Það sem er mjög mikilvægt í 
okkar starfi er sýnileiki - gleði - 
virkni. 
Við þurfum að vera sýnileg svo 
að allir í bænum viti fyrir hvað við 
stöndum. 
Gleðin er líka nauðsynleg , hún 
skilar sér í allar áttir.
Virkni – það að vera virkur í sam-
félaginu gefur gleði og virðingu.
Við viljum ekki hafa neinn á vara-
mannabekknum.
Við vitum að gönguferðir rækta 
bæði líkama og sál og það nýtum 
við okkur. Einn starfsmaður frá 
okkur er í starfi hjá Íslandspósti 
og hinir með verkefni hjá 
Póstdreifingu. Í Ásbyrgi starfa 
nú 11 starfsmenn í mismiklu 
starfshlutfalli þar af 8 með skerta 
starfsgetu.
Við þiggjum með þökkum: 
allskyns efni, rúmföt, dúka, 
gardínur, dagatöl, jólakort, 
mjólkurferur með jólasveinum 
á, glerkrukkur, kertaafganga, 
sprittkerti, eggjabakka, áldósir, 

liti, málningu, tvinna, tölur, spil, 
garnafganga, föndurdót, skraut-
muni og allt mögulegt fleira. 
Sumt notum við í vinninga fyrir 
hin ýmsu tilefni. Það sem við 
notum ekki komum við á réttan 
stað t.d. í Rauða krossinn. Auk 
þessa förum við með notaðar 
rafhlöður á Bensó og eggjabakka 
frá Hamrabúinu komum við á 
skrifstofu Sæferða. Það er þetta 
með útréttingarnar - þær gefa 
hreyfingu og sýnileika.
Við viljum leggja góðum mál-
efnum lið og tökum því á móti 
gleraugum og umslögum með 
frímerkjum á og komum í safnanir 
þar sem hjálpar er þörf. Við förum 
einu sinni í viku á veitingastaðina 
í bænum og sækjum varning sem 
þau safna fyrir okkur. 
Ásbyrgi hefur nú starfað frá 
því 27. ágúst 2012 og okkar 
fyrsta verkefni var að gera 
innkaupapoka úr endurnýttu efni. 
Það verkefni er enn stór þáttur 
í okkar starfi. Starfsemin hefur 
vaxið og þróast nokkuð vel. Þó 
húsnæðið sé heillandi gætum við 
gert svo miklu fleira ef við hefðum 
meira rými. T.d. er verðugt 
verkefni að ná að virkja fleiri 
öryrkja í bæjarfélaginu til vinnu. 
Því allir geta eitthvað og saman 
getum við ótrúlega margt.
Í Ólafsvík er nýbúið að opna sam-
skonar vinnustað og Ásbyrgi. 
Vinnustaðurinn fékk nafnið 
Smiðjan og opnar formlega 2. 
febrúar næstkomandi. Húsnæðið 
sem þeir fengu úthlutað er rúmir 
300 fm og þar starfa 3 starfsmenn 
eins og er. Flott verkefni þar á 
ferð.
Í síðustu viku fengu bæjarbúar 
inn um bréfalúguna bækling um 
flokkun. Þetta er flottur bæklingur, 
þar sem farið er skilmerkilega yfir 
flokkun og ánægjulegt að sjá að 
Rauði krossinn fær þar umfjöllun. 
Það hefði hins vegar glatt okkur 
í Ásbyrgi mikið ef við hefðum 
fengið pláss í þessum bæklingi. 
Það hefði verið góð auglýsing 
og eins virðing og viðurkenning 
á okkar starfi. Einhvern veginn 
hélt ég að við værum búin að 
stimpla okkur betur en þetta 
inn í samfélagið. Við erum eini 
vinnustaðurinn hér í bæ, og þó 
víðar væri leitað, sem keyrir á 
endurnýtingu einni saman. Ég 

er svo sannarlega stolt af okkar 
starfi í Ásbyrgi.
Að lokum vil ég þakka öllum sem 
lagt hafa okkar starfi í Ásbyrgi 
lið á einn eða annan hátt og 
þeir eru ófáir. Sæþór og Steina 
á Narfeyrastofu hafa lagt okkur 
til flöskusjóðinn, flott fólk þar á 
ferð. Við erum nýbúin að kaupa 
saumavél fyrir peningastyrk sem 
okkur barst frá ónefndu fyrirtæki 
hér í bæ nú rétt fyrir jólin. Já það 
býr hér gæða fólk. Auk þessa má 

ekki gleyma að þakka fólki utan 
bæjarmarkanna því við fáum 
sendingar víða af landinu sem 
við erum að sjálfsögðu þakklát 
með. Ég hef fulla trú á að við 
Hólmarar getum gert svo miklu 
betur í flokkunarmálum. Leggjum 
metnað okkar í að flokka sorp, 
það hefur víðtæk áhrif til góðs 
fyrir okkur öll, sem og komandi 
kynslóðir.
Með kveðju og von um góða 
daga.

Hanna Jónsdóttir 
starfsmaður í Ásbyrgi

http://www.stykkisholmur.is
mailto:thor@stykkisholmur.is
http://www.saeferdir.is
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Pósturinn í Stykkishólmi óskar eftir að ráða 
fulltrúa í framtíðarstarf. 

Menntun/reynsla
Góð tölvukunnátta, skipulagshæfni og 
stjórnunarhæfileikar æskilegir. Óskað er 
eftir jákvæðum einstaklingi með ríka 
þjónustulund sem á auðvelt með samskipti. 
Viðkomandi þarf að geta gengið í þau ýmsu 
störf sem falla til í pósthúsastarfsemi.

Nánari upplýsingar gefur
Símon Hjaltalín í síma 825-1135 eða í 
netfangi simonh@postur.is.

Umsóknum skal skilað rafrænt á: 
umsokn.postur.is

http://www.posstur.is
mailto:simon@postur.is
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