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Ágætu stuðningsmenn Snæfells
Leiðin í Höllina er löng og ströng 
og þangað vilja allir komast. 
Þangað komast bara tvö lið í 
hverjum flokki í bikarúrslitaleik. Að 
komast á „stóra sviðið“ er afrakstur 
margra samverkandi þátta.  
Við þurfum að:
Vera með alvöru lið, skipað góðum 
og metnaðarfullum leikmönnum. 
Þjálfarateymi sem er með öll 
markmið hópsins á kláru sem og 
samstillta stjórn.
Stuðningshópurinn verður að vera 

til staðar með hjartað á réttum 
stað.  
Öflugir styrktaraðilar, því margt 
af því sem við erum að gera og 
verðum að gera kostar einhverja 
peninga.

Allir þessir þættir voru til staðar á 
laugardaginn í Laugardalshöllinni 
þegar stelpurnar urðu Bikar-
meistarar í fyrsta skiptið í sögu 
Snæfells – leiddar inn á sviðið af 
flottum ungum Snæfellsstelpum 
sem seinna munu taka við keflinu. 
Það var ótrúlega rafmögnuð 

stemning á gólfinu, í stúkunni og 
ekki síður fyrir framan sjónvarps-
skjáinn því fjöldinn af okkar fólki 
náði ekki að mæta í Höllina en 
gat horft á þennan viðburð í 
sjónvarpinu og sá hópur skiptir 
sannarlega máli líka.
Kæru stuðningsmenn, styrktar-
aðilar sem og allir hinir, bestu 
þakkir fyrir öflugan stuðning.
Án ykkar hefðum við aldrei náð 
þessu markmiði okkar – að komast 
í Höllina.
ÁFRAM SNÆFELL

Gunnar Svanlaugsson, formaður kkd Snæfells

frettir@snaefellingar.is

Körfur 
fléttaðar

Í Stykkishólmi er skipulagt 
félagsstarf aldraðra mánudaga til 
fimmtudaga og er það úr mörgu 
að velja.  Nýlega var bryddað upp 
á þeirri nýjung að kenna körfugerð.  
Það er Hrafnkell Alexandersson 
sem býr í þjónustuíbúðum aldraðra 
við Dvalarheimilið sem sér um 
kennsluna.  Kennslan er opin íbúum 
í þjónustuíbúðunum, heimilisfólki 
á Dvalarheimilinu og þeim sem 
áhuga hafa.  Sífellt fjölgar því nú 
eru hóparnir orðnir tveir og kennt 
er í setustofunni á annarri hæð.  
Hlutirnir sem gerðir eru í kennslunni 
eru til sölu á Dvalarheimilinu og er 
um að gera að setja sig í samband 
við Dvalarheimlið hafi fólk áhuga 
á að taka þátt í kennslunni eða 
kaupa muni. Allur ágóði af sölu 
handverksins er varið í efniskaup 
fyrir frekari verkefni og einnig má 
geta þess að ýmsir aðrir hlutir 
eru til sölu. Hægt er að skoða 
handverk íbúa á Facebooksíðu 
Dvalarheimlisins.

frettir@snaefellingar.is

Dagar
Allskyns dagar eru á dagatölunum 
okkar og s.l. sunnudag var t.d. 
Valentínusardagur.  Þessi dagur 
er helgaður ástinni og haldinn 
hátíðlegur á messudegi heilags 
Valentínusar 14. febrúar ár hvert 
og á hann uppruna sinn í Evrópu 
á 14. öld. Kór Stykkishólmskirkju 
flutti af þessu tilefni tónlist um 
kærleika og ást við kvöldmessu s.l. 
sunnudag og þótti uppátækið hið 
besta enda var fjölmennt í messu.  
Alíslenskir dagar eru framundan 
t.d. er Þorraþræll á laugardag og 
hefst Góa á sunnudaginn með 
Konudegi.  Þá er aðeins mánuður 
til vorjafndægra.

https://www.facebook.com/Dvalarheimili<00F0>-Stykkish�lmi-1109427255757704/?fref=ts
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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

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

Ég vill þakka æskuvini mínum 
Jóni Bjarka fyrir sendinguna. 
Ég verð að halda áfram með 
fiskmetið til að halda í við 
hefðina. Ég fékk þessa uppskrift 
reyndar hjá konunni minni sem 
er snillingur þegar kemur að 
matseld. Verði ykkur að góðu. 
Ég vill skora á samstarfskonu 
mína til margra ára, Sigrúnu 
Kristjánsdóttir til að koma með 
næstu uppskrift. 

Sjávarréttasúpa.
1 ½ ltr fiskisoð
60 gr smjörlíki
100 gr hveiti

1 stk laukur
 ½ blaðlaukur
8-10 sveppir
3-4 gulrætur
½ msk karrý
1 tsk paprikiduft
Dill eftir smekk
Salt 
Pipar
Súpukraftur (fiskikraftur-
grænmetiskraftur) eftir smekk
1 msk sojasósa
Sítrónusafi (smá sletta)
Rækjur 
Hörpuskel
Humar eða skötuselur

Fiskisoð: Fiskur (t.d.ýsa og 
humarskel) soðinn í vatni ásamt 
sítrónu, gulrótum, lauk og 
kryddi og látið sjóða í 20 mín. 
Smjörbolla: 60 gr smjörlíki 
brætt og hveiti bætt út í þar til 
smjörbollan er laus við og helst 
vel saman.
Fiskisoðið sigtað  og jafnað 
með smjörbollunni og látið 
sjóða í 15-20 mín. Grænmeti 
sett út í og kryddað, bragðbætt 
með rjóma. Sjávarréttirnir settir 
út í 5 mín áður en súpan er 
borin fram.

Sjávarréttasúpa Einars

Kveðja  
Einar Þór Einarsson 

Áfram Snæfell!!

St. Franciskuspítali
Stykkishólmi

Störf í eldhúsi HVE 
í Stykkishólmi

Heilbrigðisstofnun Vesturlands í Stykkishólmi 
óskar eftir starfsmanni í eldhús sem fyrst eða eftir 
samkomulagi.  Um er að ræða 80% starf frá og 

með 15.04.2016 eða eftir samkomulagi,  
unnið er þriðju hverja 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 25. febrúar 2016.

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

Þau leiðu mistök urðu við vinnslu s.l. tölublaðs að upphaf uppskriftar Jóns 
Bjarka leit furðulega út. Þar var á ferð texti sem hékk inni frá blaðinu á undan 
og því hófst pistill Jóns Bjarka ekki fyrr en eftir nokkrar línur.  Náðist að leiðrétta 
allar útgáfur blaðsins nema prentútgáfu. Við biðjumst velvirðingar á þessum 
mistökum. Ritstjórn

Skipulag lóðar fyrir nýtt 
hótel við Sundvík

Í gildandi aðalskipulagi sem 
samþykkt var árið 2002 er gert ráð 
fyrir verslunar og þjónustusvæði 
við Sundvík sunnan við land 
jarðarinnar Víkur sem stóð uppaf 
Móvíkinni. Í Vík var stundaður 
fjárbúskapur allt framundir síðustu 
aldamót. Síðasti bóndinn í Vík var 
Þorgrímur Bjarnason sem bjó þar 
með Ingibjörgu Stefánsdóttur. 
Norðan og austan við svæðið 
þar sem Víkurbærinn stóð hefur 
verið skipulagt íbúðarsvæði sem  
er mjög glæsilegt byggingaland 
sem liggur vel við útsýni og 
sólarátt.   Á fundi bæjarráðs  
11. febrúar  var samþykkt 
að undirbúa deiliskipulag af 
svæðinu við Sundvík. Fram 
hafa komið fyrirspurnir um lóð 
fyrir hótelbyggingu í austurhluta 
bæjarins  og er því nauðsynlegt 
að vinna deiliskipulag af svæðinu. 
Á þessari lóð hafa verið hönnuð 
mannvirki svo sem sundlaugar 

og heilsuböð í takt við „blátt lón“ 
eða „jarðböð“ og var þá miðað 
við að nýta affallið sem rann 
frá hitaveitunni í Móvíkina. Allt 
voru það mjög áhugaverð áform 
sem ekki urðu að veruleika. Á 
heimasíðu bæjarins er listi yfir 
lausar lóðir til úthlutunar og 
er þetta svæði meðal þeirra 
lóða sem þar eru og því lausar 
til umsóknar. Þegar um svo 
sérhæfða byggingu sem hótel 
er að ræða og á lóð sem hefur 
sterk sérkenni utan við byggðina, 
er eðlilegt að bæjaryfirvöld fái 
tillögur að deiliskipulagi frá þeim 
sem sækir um lóðina sem síðan 
er full unnið af skipulagsarkitekt 
bæjarins. Þess er að vænta 
að þarna geti risið glæsileg 
mannvirki sem falla vel að landi 
og þeim aðstæðum sem eru í 
nágrenni við skógræktarsvæðið 
og Golfvöllinn. 

Sturla Böðvarsson bæjarstjóri

Sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðneytið hefur nú birt drög að 
frumvarpi til laga um breytingu 
á ýmsum lögum á sviði 
sjávarútvegs (öflun sjávargróðurs 
í atvinnuskyni). Í tilkynningu 
frá ráðuneytinu er óskað eftir 
athugasemdum og ábendum til 
vinnuhópsins sem stendur að 
baki drögunum. Kynningarfundur 
fer fram 24. febrúar en frestur 
til að gera athugsemdir er til og 
með 29. febrúar n.k. Fulltrúar 
ráðuneytisins, Fiski-stofu og 
Hafró hafa unnið að undirbúningi 
frumvarpsins. En fram til þessa 
hafa nokkur lög átt við og ekki 
verið nógu skýrt afmarkaðir 
margir þættir sem snúast um 
nýtingu þangs og þara.  Nái 
frumvarpið fram að ganga verður 
fært til betri vegar allt utanumhald 
um þennan þátt nýtingu sjávar-
gróðurs auk þess sem lagt 
er til að rannsóknir og vöktun 
verði stórauknar. Drögin fjalla 
um nýtingu nokkurra tegunda 
en eins og Jón Einar Jónsson 
fjallaði um í grein í Stykkishólms-
Póstinum s.l. haust þá er þörfin 
rík fyrir rannsóknum á áhrifum á 
fleiri þætti lífríkisins í Breiðafirði 
þegar stefnt er að aukningu þess 

magns af þangs og þara sem 
áform eru um að nýta.  Eins og 
sjá má á meðfylgjandi línuriti sem 
fylgir drögunum þá var nýting 
úr Breiðafirði um 22.000 tonn á 
árinu 2013. Tölur eru óljósar um 
framtíðarmagn en ljóst að þær eru 
umtalsvert hærri en magntalan 
nú.  Í drögunum er gert ráð fyrir því 
að leyfi Fiskistofu þurfi til að mega 
nytja sjávargróður í atvinnuskyni. 
Fiskistofu er einnig veitt leyfi til að 
fella leyfi úr gildi v. takmörkunar 
á öflun eða endurskipulagningu 
á stjórnun hennar. Sett eru skýr 
viðmið um slátt á klóþangi m.t.t. 
hlutfalls plantna með festu, fari 
ekki yfir 15%.  Ekki má stunda 
slátt frá 1.apríl - 14. júlí án 
leyfis varpeiganda við friðlýst 
æðarvarp nær en 250 metra frá 
stórstraumsfjöruborði.  Einungis 
verður leyfilegt að afla þara 
innan svæða sem ákveðin eru 
með auglýsingu Fiskistofu. Færa 
skal afladagbók og greiða þarf 
veiðigjald af afla 1 kr. á kíló af 
blautvigt. Landhelgisgæsla og 
Fiskistofa munu annast eftirlit 
en Hafrannsóknarstofnun mun 
vera yfirvöldum til ráðgjafar og 
stunda rannsóknir og vöktun.  
Sjá nánar á snaefellingar.is.

Frumvarp um þang og þara

frettir@snaefellingar.is

Safn sem 
námsvettvangur

Þann 8. febrúar síðastliðinn hélt 
Ragna Gestsdóttir safnfræðingur 
hjá Minjasafni Akureyrar, erindi í 
Grunnskóla Stykkishólms um söfn 
sem námsvettvang. Í erindinu 
kynnti Ragna starfsemi safna og 
hvernig þau þjóna samfélaginu 
sem óformlegar menntastofnanir 
í samfélaginu. Erindið var liður 
í samvinnuverkefni Norska 
hússins - Byggaðsafn Snæ-

fellinga og Hnappdæla og 
Grunnskóla Stykkishólms, en 
annar liður í verkefninu var sýning 
8. - 10.bekkjar í myndmenntavali 
undri stjórn Gunnars Gunnars-
sonar, sem nefnist Veðrun og 
Viðsnúningur.
Stefnt er að frekari vinnu safnsins 
og grunnskólans næsta haust, 
ásamt Vatnasafninu. 

Hjördís Pálsdóttir

http://www.faststykk.is
http://www.fasteignsnae.is
http://www.saeferdir.is
http://www.snaefellingar.is
http://www.hve.is
mailto:kristin.helgadottir@hve.is
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Eftirfarandi stöður í boði: 
Yfirstýrimaður á Breiðafjarðarferjunni Baldri frá 1.júní til 31.ágúst.

Kröfur um réttindi:  
- Viðkomandi þarf að hafa alþjóðlegt skipstjórnarskírteini:  STCW II/2 (Yfirstýrimaður 3000bt og minna)  
- Kostur er ef viðkomandi er með Hóp og neyðarstjórnunar námskeið frá slysavarnarskóla sjómanna.

Skipstjóri á eyjasiglingabátnum Særúnu frá maí til byrjun september.
 
Kröfur um réttindi: 
- Viðkomandi þarf að hafa alþjóðlegt skipstjórnarskírteini: STCW II/2 (Skipstjóri 500bt og minna)
- Kostur er ef viðkomandi er með Hóp og neyðarstjórnunar námskeið frá slysavarnarskóla sjómanna.

 
Nánari upplýsingar í síma  

852-2220
847-6766
847-6763

Útsendingar á vegum Lionsklúbbsins
Lionsklúbbur Stykkishólms 
hefur ákveðið að færa 
Stykkishólmskirkju að gjöf 
útsendingarbúnað til að setja upp 
í kirkjunni.  Tilgangurinn er, að 
geta með því móti sent út stakar 
athafnir til Dvalarheimilisins og 
Sjúkrahússins.   Ástæðan er sú 
að margir sem þar dvelja  hafa 
ekki tök á að komast til kirkju, 
en vildu gjarnan geta fylgst með 
eins t.a.m. jarðarförum og öðrum 
viðburðum sem þar fara fram.  
Auk þess mun búnaðurinn nýtast 
til vöktunar á Stykkishólmskirkju. 

Lionsklúbburinn hefur fengið 
Önnu Melsteð hjá Anok til að hafa 
umsjón með vali á tæknibúnaði 
og uppsetningu hans. Vonast 
er til að verkið gangi fljótt og vel 
fyrir sig og verði lokið fyrir vorið 
og mun Lionsklúbburinn standa 
straum af öllum kostnaði við það. 
Þetta verður stærsta verkefni 
Lionsklúbbsins á starfsárinu.  
Við Lionsfélagar viljum nota 
tækifærið og þakka velviljann 
sem við finnum fyrir í fjáröflunum 
okkar, því án hans væri lítið hægt 
að gera.

Sæferðir í Stykkishólmi óska eftir 
skipstjórnarmönnum  

til sumarafleysinga 2016

Aðalfundur Rauða krossins í Stykkishólmi 
verður haldinn þriðjudaginn 1. mars 2016  

kl. 20:00 í Björgunarsveitarhúsinu.

Venjuleg aðalfundarstörf.

3-4 stöður eru lausar í stjórn.

Áhugasamir um stjórnarsetu 
velkomnir að hafa samband og mæta.

Höfum okkar deild ekki stjórnlausa!

Stjórn Rauða krossins í Stykkishólmi.

Aðalfundur
Aðalfundur Golfklúbbsins Mostra verður haldinn 

kl. 20.00 miðvikdaginn 24. febrúar í golfskálanum.

Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf.

Félagar eru hvattir til að mæta og taka þátt í að 
móta starfið fyrir komandi sumar.

Stjórn GMS

DAGLEGIR VÖRUFLUTNINGAR
 

Arnar Geir 892 39 86
Davíð 892 39 07

Böðvar 862 11 89
 

Vöruafgreiðsla Nesvegi 13 – 438 1626

Hvað er ævi manns margar blaðsíður? 
Styttist í Júlíönu – hátíð sögu og bóka

Facebook: Júlíana – hátíð sögu og bóka

Þakkir
Kæru Hólmarar. Eins og mörg 
ykkar vita þá varð kona Hjalta 
Þórs Sveinssonar, Vilfríður Hrefna 
Hrafnsdóttir bráðkvödd á heimili 
sínu þann 17. janúar síðastliðinn. 
Ebba eins og hún var alltaf kölluð 
lést aðeins 28 ára gömul. Hjalti 
og Ebba áttu tvo stráka sem eru 
Haukur Óli 2 ára og Baldur Freyr 4 
mánaða en fyrir átti Ebba, Þórdísi 
Ósk 7 ára. Hjalti ólst hér upp í 
Hólminum og er sonur Sveins 
Inga og Önnu Þórdísar.  Eins og 

gefur að skilja þá tekur svona 
áfall gríðarlega á fjölskylduna en 
fyrir hönd Hjalta, barnanna og 
fjölskyldunnar þá langar okkur að 
þakka öllum þeim sem hafa sýnt 
okkur hlýju og samhug. Einnig 
viljum við þakka þeim sem hafa 
styrkt Hjalta og börnin með því að 
leggja inn á styrktarreikning sem 
var stofnaður fyrir þau 0309-13-
110217 kt: 051282-3539 í Arion 
banka hér í Hólminum.

Með þakklæti og virðingu 
Ragnheiður Harpa Sveinsdóttir og Sigfús Magnússon 

Lionsklúbburinn Stykkishólmi

Fleiri skip
Hver man ekki eftir komum 
skemmtiferðaskipanna á síðustu 
tveimur árum?  Í fyrra nálguðust 
þau tuginn sem lögðu að hér 
í Stykkishólmi en nú í sumar 
koma skemmtiferðaskipin Fram 
og Ocean Diamond hingað í 
höfn 14 sinnum og er fyrsta 
skipakoman 23. maí.  Skipin 

stoppa í u.þ.b. 9 tíma og fara þá 
gestir frá borði í ýmsa afþreyingu.  
Stykkishólmshöfn gekk nýlega í 
samtökin Cruise Iceland og má 
reikna með að þar með fjölgi 
komum skipa enn frekar.  Hefur 
koma skipanna haft jákvæð áhrif 
á hafnarsjóð.

frettir@snaefell.ingar.is

https://www.facebook.com/julianahatid/?fref=ts
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Til hamingju SNÆFELL

Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar óskar kvennaliði Snæfells í körfubolta  til hamingju með bikarmeistaratitilinn  
eftir frábæra frammistöðu í Laugardalshöllinni gegn Grindavík laugardaginn 13. febrúar.  

Bæjarbúar eru stoltir af þessum framúrskarandi árangri á körfuboltavellinum, en þið hafið sýnt 
það og sannað hvers megnugar þið eruð þegar þið bætið bikarmeistaratitlinum við deildar – og 

Íslandsmeistaratitilinn frá því síðastliðið vor. 

Starfið sem unnið hefur verið í kringum körfuknattleiksdeildina, af leikmönnum jafnt sem þjálfurum, 
stjórnendum og stuðningsmönnum, er til fyrirmyndar og ber það starf nú ávöxt enn einu sinni.  

Þessi einstaki árangur veitir ungum sem öldnum áhugamönnum mikla gleði og innblástur við að styðja  
liðið með ráðum og dáð. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar  óskar ykkur velgengni í komandi átökum í  

deildar- og úrslitakeppninni.

Áfram Snæfell
Fyrir hönd bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar,

Sturla Böðvarsson bæjarstjóri
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