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Mosvallavirkjun tengd landsnetinu
S.l. föstudag var fjórða virkjunin 
hér á Snæfellsnesi gangsett og 
tengd við landsnetið.  Fyrir voru 
Lindavirkjun á Gríshóli, Rjúkandi 
við Ólafsvík og Múlavirkjun á 
Vatnaleið en nýja virkjunin, Mos-
vallavirkjun, er við Svelgsána og 
er sú þriðja í Helgafellssveitinni.
Það er fyrirtækið AB fasteignir 
sem á og rekur Mosvallavirkjun 
en hefur samið við HS-veitur 
um kaup á orkunni.  Hámarksafl 
virkjunarinnar er um 880 kw. og 
framleiðsaln 6-7 gigawattstundir 
á ári, sem er lítið eitt meira en 
Gríshólsvirkjun. Við breytingu á 
deiliskipulagi, eftir að núverandi 
eigendur festu kaup á landinu 
sem virkjað er á, var ráðist í það 
að endurskoða virkjunina með 
það að markmiði t.d. að minnka 
umfang inntaksmannvirkja 
í fjallinu. Var horft til lausna 
sem m.a. eru notaðar í Noregi 
og Kanada en hafa ekki verið 

notaðar áður hér á Íslandi.  Orku-
sjóður styrkti verkefnið en auk 
eigenda kom verkfræðistofan 
Verkís að því. Þannig er ekkert 
uppistöðulón við virkjunina og 
húsbyggingar með minna móti, 
miðað við það sem tíðkast.  
Lokafrágangur við virkjunina fer 
fram næsta sumar, að sögn Birkis 
Þórs Guðmundssonar fram-
kvæmdastjóra, þegar gengið 
verður frá utandyra.  Prófunum 
er lokið og getur virkjunin tekið 
við sem varaaflsstöð fyrir Snæ-
fellsnes komi sú þörf upp. Það 
þarf því ekki nema eina virkjun 
eða svo hér á Snæfellsnesi til 
viðbótar, til að raforkuframleiðsla 
verði sjálfbær fyrir Snæfellsnes.
Fyrirtæki Birkis AB fasteignir ehf 
er einnig að skoða þá kosti og 
horfa þeir fyrst til Örlygsstaðaár í 
Álftafirði, en þar er gert ráð fyrir 
virkjun í deiliskipulagi.

frettir@snaefellingar.is/ Ljósmynd: Hilmar Hallvarðsson

Nemendur GSS út um víðan völl!
Nemendur Grunnskólans í 
Stykkishólmi eru þessa dagana 
ekki allir í skólanum við 
Borgarbraut.  8. bekkur dvelur 

á Laugum þessa vikuna og 
7. bekkur er í skíðaferðalagi 
á Dalvík.  Skv. upplýsingum 
Stykkishólms-Póstsins gengur 

vel á Laugum og á Dalvík er 
nægur snjór og eru krakkarnir 
óðum að ná tökum á skíðafiminni.

frettir@snaefellingar.is/Ljósmynd: am - snaefellingar.is

Hótel rís við 
Aðalgötu 17

Fréttir af áformum félagsins 
Miklagarðs ehf um að reisa hótel 
við Aðalgötu 17 voru á síðum 
Stykkishólms-Póstsins á liðnu 
ári.  Á bak við Miklagarð ehf 
standa Ragnar M. Ragnarsson 
og Þórný Alda Baldursdóttir. 
Birst hafa teikningar af hótelinu 
og eru hugmyndir höfunda 
smekklegar.  Reist verður 2ja 
hæða hótel með um 32 her-
bergjum. Um þessar mundir er 
verið að ganga frá samningum 
vegna framkvæmdarinnar og 
lokahönnun.  Vonast er til að 
hægt verði að hefja framkvæmdir 
í mars/apríl.

frettir@snaefellingar.is
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Öskudagur - Er opið hús?
Foreldrafélag Grunnskólans 
í Stykkishólmi stendur skv. 
venju fyrir skemmtun fyrir börn í 
Stykkishólmi á Öskudaginn sem 
ber upp þann 10. febrúar 2016.
Að venju verður skrúðganga 
þar sem gengið verður frá 
Tónlistarskólanum um Skólastíg, 
Hafnargötu, Súgandiseyjargötu, 
Austurgötu og Aðalgötu að 
Íþróttahúsi á ný. 

Um leið og fyrirtækjum og 
stofnunum er þakkað framlag 
og gestrisni við skrúðgönguna 
undanfarin ár vill foreldrafélagið 
kanna hvar verði opið hús í ár á 
gönguleiðinni? Skólaritari tekur 
góðfúslega við heimboðum 
fyrir börnin og kemur áfram til 
foreldrafélagsins sem skipuleggur 
skemmtilega göngu sem fyrr!

Foreldrafélag Grunnskólans í Stykkishólmi / Ljósmynd: am-snaefellingar.is

Aftanskin félag eldri borgara í 
Stykkishólmi og nágrenni. 

Aðalfundur verður haldinn laugardaginn  
20. febrúar 2016 kl. 14 í félagsaðstöðu félagsins, 
Setrinu Stykkishólmi. Venjuleg aðalfundarstörf. 

Önnur mál.  
Stjórnin

Lækkaður byggingarkostnaður 
íbúðarhúsnæðis

Nú liggja fyrir tillögur til breytinga 
á byggingarreglugerð. Umhverfis- 
og auðlindaráðuneytið óskar 
eftir umsögnum um drög að 
breytingum á reglugerðinni.
Markmiðið er að lækka 
byggingarkostnað vegna íbúða 
eins og kemur fram á vef ráðu-
neytisins „er það í samræmi 
við samþykkt ríkisstjórnar um 
aðgerðir á sviði húsnæðismála, í 
tengslum við gerð kjarasamninga 
síðastliðið vor.“

Helstu tillögur að breytingum 
felast í að fjölgað verði fram-
kvæmdum sem undanþegnar 
eru byggingarleyfi auk þess 
sem nákvæmar stærðar-
kröfur íbúða verði felldar niður, 
sveigjanleiki aukinn og ákvæði 
reglugerðar einfölduð. Þá verði 
stærðarkröfum vegna snúnings-
hrings hjólastóla breytt, sveigjan-
leiki aukinn varðandi bílastæði 
fyrir fatlaða auk þess sem kröfur 
varðandi stiga og handrið verði 

einfaldaðar. Gerð er tillaga um 
að rýmka kröfur um lofthæð 
og birtuskilyrði, dregið verði úr 
kröfum um svalir og bætt verði 
við nýju búsetuformi þar sem 
minni kröfur verði gerðar um 
aðgengi. Loks verði ákvæði um 
sorpgeymslur og sorpflokkun 
einfölduð og breytingar gerðar 
á kröfum um loftræsingu. 
Umsögnum skal skilað til 
ráðuneytisins fyrir 10. febrúar n.k. 

frettir@snaefellingar.is

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.febrúar.

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.

Skilyrði er að umsækjendur hafi hreint sakavottorð og 
séu reyklausir.

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

Öskudagur 10. febrúar 2016
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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

Verslun Skipavíkur óskar eftir að ráða 
starfsmann til afleysinga í sumar frá og 

með 1. júní til 1. september eða eftir 
samkomulagi. 

 Umsóknir berist á netfangið  
verslun@skipavik.is.

Nánari upplýsingar um starfið gefur 
Eydís Eyþórsdóttir í síma 430-1415  

eða á staðnum.

Skipavík verslun // Aðalgata 24 // sími 430 1415

Fjölgun á skrifstofu 
KPMG í Stykkishólmi

Jóna Gréta Guðmundsdóttir 
hefur verið ráðin til starfa á skrif-
stofu KPMG í Stykkishólmi en 
hún er fjórtándi starfsmaður 
KPMG á Vesturlandi. Jóna kemur 
til með að vinna við hlið Gyðu 
Steinsdóttur sem hefur starfað á 
skrifstofu KPMG í Stykkishólmi 

frá opnun hennar 2014. Með 
tilkomu Jónu gefst okkur tækifæri 
á að taka að okkur fleiri verkefni 
á svæðinu til að byggja upp 
öfluga skrifstofu í Stykkishólmi en 
auk þess mun hún sinna öðrum 
verkefnum á starfssvæði KPMG á 
Vesturlandi segir Gyða.

frettir@snaefellingar.is / Ljósmynd: kög-snaefellingar.is

Safn sem 
námsvettvangur

Mánudaginn 8. febrúar næst-
komandi kl.14:30 mun Ragna 
Gestsdóttir safnafræðingur flytja 
erindi í Grunnskóla Stykkishólms 
um söfn sem námsvettvang. 
Í erindinu kynnir Ragna starfsemi 
safna og hvernig þau þjóna 
samfélaginu sem óformlegar 
menntastofnanir í samfélaginu.
Söfn og sýningar búa yfir 
fjölbreyttum möguleikum í 
kennslu fyrir öll skólastig og eru 
spennandi námsvettvangur.
Nútíma miðlunar- og kennslu-
hættir kalla á upplifun og tengingu 
við nærumhverfi nemenda. Þetta 
eru áskoranir sem bæði söfn og 
skólar standa frammi fyrir. Þessu 
erindi er ætlað að vera innlegg í 
mikilvægt samtal milli safna og 

skóla þar sem farið er yfir hlutverk 
safna og ólíkar fræðsluleiðir 
sem söfn hafa þróað. Erindið 
er liður í samvinnuverkefni 
Norska hússins - Byggaðsafn 
Snæfellinga og Hnappdæla og 
Grunnskóla Stykkishólms, en 
annar liður í verkefninu var sýning 
8. - 10.bekkjar í myndmennta-vali 
undir stjórn Gunnars Gunnars-
sonar, sem nefnist Veðrun og 
Viðsnúningur.
Verkefnið er styrkt af Menn-
ingarráði Vesturlands (nú Upp-
byggingarsjóði Vesturlands).
Um hugmyndavinnu og útfærslu 
sá AlmaDís Kristinsdóttir safn-
fræðingur og fyrrv. safnstjóri 
Byggðasafns Snæfellinga og 
Hnappdæla. Erindið er öllum opið.

Hjördís Pálsdóttir  safnstjóri Byggðasafns Snæfellinga og Hnappdæla
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Takk fyrir áskorunina Ragga. 
Ég hef mjög gaman af að 
elda góðan mat og dugleg að 
prufa eitthvað nýtt. Ég hef ekki 
verið dugeg að elda villibráð, 
kokkurinn á heimilinu hefur 
séð um það. Þennan rétt er ég 
búin að elda  þrisvar sinnum 
bæði gæsalæri, gæsabringur 
og andabringur. Andakjötið 
finnst mér best af þessu. Það er 
ekkert heilagt í þessari uppskift 
nema störnuanís, hann verður 
að vera. Ég hef keypt hann í 
Hagkaup og Tiger, hann er 
bragðmeiri í Tiger.

Andalæri með plómum og 
stjörnuanís 
4 andalæri
4 msk. sojasósa
3 tsk. five spice-krydd  
10-12 stjörnuanís
1 kanilstöng 

1 msk. olía 
1-2 chilli pipar, saxaður og  
fræhreinsaður.
16 þroskaðar plómur,               
skornar til helminga og     
steinnin fjarlægður, 
(það má líka nota annan 
ávöxt, ég notaði 4 epli)
2 msk hrásykur.

Blandið saman sojasósu, 
kryddi, störnuanís, kanil-
stönginni og olíu. Setjið lærin 
(kjötið) og kryddolíuna í poka 
og látið liggja í minnst 2 tíma, 
best er að láta þetta bíða í 1-2 
daga.
Hitið ofninn í 170°C. Setjið 
plómur (ávöxt), chilli og sykur í 
eldfast mót, hellið kryddleginum 
úr pokanum og blandið öllu 
saman. Bakið í 2 til 3 tíma. 
Þegar það er búið takið þið 
stjörnuanísinn og kanillstöngina 

uppúr og smakkið sósuna, 
sem er í raun bara soðið, bætið 
kannski við salti eða sojasósu. 
Með þessu borða ég gott salat 
jafnvel brúnaðar kartöflur og 
Waldorfsalat (eplasalat). 
Æ, svo verð ég að láta þessa 
kleinuuppskrift fljóta með, þær 
bestu. 

Kleinur
8 bollar hveiti
2 bollar sykur 
1 egg 
2 bollar mjólk
4 tsk lyftiduft 
2 tsk matarsóta
1 tsk hjartasalt 
250 gr skyr, óhrært 
150 brætt smjörlíki
1 tappi vanilludropar 
1 tappi sítrónudropar

Gangi ykkur vel. 

Næst ætla ég að skora á bróður 
minn hann Jón Bjarka.

Andalæri og kleinur

Kveðja  
Snæborg Ragna Jónatansdóttir

Páskar 2016
Nú er komið að úthlutun á sumarhúsum í Ölfusborgum 

páskavikuna 24. – 30. mars 2016

Um er að ræða 2 bústaði og er leigan fyrir vikuna kr 19.000 
Umsóknir þurfa að hafa borist fyrir 15. febrúar 2016 

og þarf að skila á skrifstofur félagssins.

Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu félagssins  http://www.verks.is/

ATH. nokkrar vikur lausar á Altomar

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
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Samfés í Stykkishólmi

Eins og glöggir íbúar tóku eftir 
þá streymdu í bæinn tæplega 
300 unglingar og starfsfólk 
félagsmiðstöðva af Vesturlandi 
síðastliðið fimmtudagskvöld.
Héldum við í Stykkishólmi þá 
undankeppni fyrir söngvakeppni 
Samfestingsins á Hótel Stykkis-
hólmi. Alls voru 15 atriði í 

keppninni og áttum við tvö af þeim. 
Védís Ýr Bergþórsdóttir söng 
„Ljúft að vera til“ með undirspili 
frá Þórhildi Hólmgeirsdóttur og 
Theodóra Björk Ægisdóttir söng 
íslenskaða útgáfu af „Rolling in 
the deep“. Stóðu þær sig með 
prýði og við einstaklega stoltar 
af þeim. 

Þau atriði sem komust áfram voru 
frá Akranesi og Borgarnesi. Eftir 
keppnina var haldið stórglæsilegt 
ball þar sem Eyþór Óskarsson 
þeytti skífum, hann var einnig 
hljóðmaður á söngvakeppninni. 
Það er ómetanlegt að búa í 
samfélagi eins og Stykkishólmi. 
Við nutum stuðnings frá Hótel 

Stykkishólmi, Nesbrauði og 
Stykkinu auk annara velunnara. 
Einnig erum við endalaust 
þakklátar fyrir þessi frábæru 
ungmenni  sem við fáum að vinna 
með en þar í hópi voru mörg 
sem lögðu mikið á sig svo að 
hægt væri að halda þessa flottu 
söngvakeppni og ball.  

Bestu kveðjur Agnes og Sigurlín /Ljósmynd: am-snaefellingar.is

Frá keppninni á Hótel Stykkishólmi s.l. fimmtudag en lokakeppnin verður haldin í Reykjavík 5.mars nk.

Skatta fróðleikur  
í Stykkishólmi
FRANSISKUS | 10. FEBRÚAR | KL 16:00
AKRANESI | 11. FEBRÚAR | KL 15:30

Skattabæklingur 
2016
Upplýsingar um skattamál 
einstaklinga og rekstraraðila 
2015/2016 

kpmg.is

Reykjavík
Borgartúni 27

Akranes
Kirkjubraut 28

Akureyri
Glerárgötu 24

Blönduós
Húnabraut 4

Borgarnes
Bjarnarbraut 8

Dalvík
Ráðhúsi

Egilsstaðir
Fagradalsbraut 11

Hafnarfjörður
Reykjavíkurvegi 66

Hella
Þrúðvangi 18

Höfn í Hornafirði
Litlabrú 1

Reyðarfjörður
Austurvegi 20

Reykjanesbær
Krossmóa 4

Sauðárkrókur
Borgarmýri 1a

Selfoss
Austurvegi 4

Skagaströnd
Oddagötu 22

Stykkishólmur
Aðalgata 5

Vestmannaeyjar
Kirkjuvegi 23

Sími 545 6000

Í bæklingi þessum koma fram almennar upplýsingar. Í honum er ekki lýst aðstæðum tiltekinna 
fyrirtækja eða einstaklinga. Enginn ætti að grípa til aðgerða á grundvelli þessara upplýsinga 

nema tengja þær aðstæðum sínum eða leita faglegrar aðstoðar um það tilvik sem um ræðir.
© 2016 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja 

sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Nafn og 
kennimark KPMG eru vöru merki KPMG International Cooperative. Allur réttur áskilinn.

kpmg.is skattatidindi.is

Breytingar á sköttum og öðrum opinberum 
gjöldum eru tíðar og skipta máli fyrir einstaklinga 
og fyrirtæki. Því er mikilvægt að fylgjast vel með, 
en á skattatidindi.is er hægt að nálgast nýjustu 
upplýsingar um skattamál á aðgengilegan hátt.

Breytingar á skattalögum
Á hverju ári eru gerðar fjölmargar breytingar á skattkerfi okkar. Á fundinum 
verður farið yfir helstu breytingar á skattalögum og áhrif þeirra kynnt.

Skattasiðferði og ímynd fyrirtækja
Siðferðisleg sjónarmið og ímynd fyrirtækja spila sífellt stærra hlutverk þegar 
kemur að skattaskipulagningu. Sérfræðingar KPMG munu horfa til framtíðar 
og skoða aðeins það sem er handan sjóndeildarhringsins á þessu sviði. 

Skráning 
og nánari 

upplýsingar 
á kpmg.is
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ÞORRABLÓTSSTEMNING 
Í LYFJU STYKKISHÓLMI
FÖSTUDAGINN 5. FEBRÚAR KL. 12-18

HEIÐAR JÓNSSON SNYRTIR VERÐUR Á STAÐNUM OG 
VEITIR GÓÐ RÁÐ UM FALLEGAR ÞORRABLÓTSFARÐANIR 
OG SOKKABUXUR, ÁSAMT ÞVÍ AÐ SÝNA SPENNANDI 
NÝJUNGAR ÚR VETRARLÍNUNUM.

20% AFSLÁTTUR 
MEÐAN Á KYNNINGU STENDUR


