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Georg Breiðfjörð Ólafsson elsti núlifandi Íslendingurinn og jafnframt elstur karlmanna sem fæðst hafa á Íslandi 
fagnaði 107 ára afmæli s.l. laugardag.  Georg tók hress á móti gestum og gangandi sem heilsuðu upp á hann í 
tilefni dagsins í Setrinu við Skólastíg. Stykkishólms-Pósturinn sendir Georg kveðjur í tilefni afmælisins.
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Ár breytinga
Eins og sagt hefur verið frá á 
síðum Stykkishólms-Póstsins áður 
þá eru framundan breytingar í 
skólamálum í Stykkishólmi.  Gunnar 
Svanlaugsson skólastjóri hefur 
sagt starfi sínu lausu og auk þess 
sem amk 3 grunnskólakennarar 
hætta. Í þessu tölublaði er 
einmitt auglýst eftir skólastjóra 
við grunnskólann.  En það verða 
ekki síður breytingar á starfsliði 
í Tónlistarskóla Stykkishólms 
næsta vetur.  Skv. fundargerð 
stjórnar tónlistarskólans frá því í 

febrúar á þessu ári þá mun vanta 
bæði kennara á málmblásturs- 
og tréblásturshljóðfæri næsta ár, 
þar sem Martin Markvoll hefur 
sagt starfi sínu lausu og Símon 
Karl Sigurðarson er á leið í 
framhaldsnám.
Það er því um að gera fyrir 
bæjarbúa að láta það nú berast til 
þeirra sem gætu haft áhuga á að 
flytjast hingað á árinu að hér eru 
stöður lausar fyrir næsta haust í 
grunn- og tónlistarskóla.

Þegar litið er yfir fundargerðir hjá 
Stykkishólmsbæ má glöggt sjá 
að margt er í pípunum bæði hjá 
sveitarfélaginu og einkaaðilum.  
Nokkuð er um að verið sé að vinna 
deiliskipulagsvinnu og á það við um 
bæði hjarta bæjarins sem og jaðar 
hans.  Deiliskipulagsvinna vegna 
stækkunar Hótels Stykkishólms 
er lokið og má gera ráð fyrir að 
byggingarframkvæmdir hefjist 
þar innan tíðar.  Verið er að vinna 
að breytingum á deiliskipulagi 
miðbæjar og að nýju deiliskipulagi 
við Reitarveg.  Samþykkt var að 
gefa út byggingaleyfi á nýrri lóð 
við Skúlagötu 23. Samningar um 
frístundalóðir við Nýrækt koma 
hver af öðrum fyrir nefndir til 
samþykktar og virðist sem þar 
séu mál að skýrast.  Lóðamál eru 
einnig til umfjöllunar, annars vegar 
ný lóðablöð og hinsvegar stækkun 
á lóðum. Verður fróðlegt að sjá 
hvernig allt þetta þróast áfram.

Margt í 
pípunum

frettir@snaefellingar.is

Það má væntanlega heyra 
lúðrahljóm við Skólastíginn n.k. 
laugardag þar sem Lúðrasveit 
Stykkishólms æfir fyrir vortónleika 
en í íþróttahúsinu verður keppt í 
frjálsum íþróttum á sunnudag á 
vegum Héraðssambands Snæ-
fellinga og Hnappdæla. Allir eru 
velkomnir á áhorfendapallana en 
mótið hefst kl. 10:30. Skrá þarf 

keppendur í mótið fyrir kl. 21 
föstudaginn 1.apríl.
Snæfellsstúlkurnar eru komnar 
í undanúrslitasyrpuna gegn 
Val. Leikjaniðurröðun er þessi, 
með þeim fyrirvara að allir leikir 
verði spilaðir:  30.mars kl. 19:15 í 
Stykkishólmi, 2.apríl kl. 17 í Vals-
höllinni, 5.apríl í Stykkishólmi 
kl. 19:15, 8.apríl í Valshöllinni kl. 

19:30 og svo 11.apríl í Stykkis-
hólmi kl. 19:15.  Það lið sem fyrr 
sigrar í þremur leikjum leikur 
til úrslita.  Bryddað verður upp 
á skemmtilegum skotleikjum 
á heimaleikjum og óþarfi er 
að minna á hve stuðningur 
áhorfenda skiptir miklu máli á 
leikjum sem þessum. Áfram 
Snæfell!

frettir@snaefellingar.is

Líf og fjör um helgina
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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

St. Franciskuspítali
Stykkishólmi

Staða læknaritara við HVE, 
Stykkishólmi

Laus er til umsóknar 50% staða læknaritara 
við Heilbrigðisstofnun Vesturlands, 

Stykkishólmi. 

Starfsreynsla á þessu sviði er skilyrði og æskilegt 
að viðkomandi hafi starfsleyfi frá Embætti 

landlæknis sem læknaritari.  
Starfið veitist frá 1. september n.k. 

Hæfnikröfur:

• Almenn tölvukunnátta 
• Hæfni til skipulagðra vinnubragða,   
 sjálfstæðis og nákvæmni 
• Frumkvæði, metnaður og samviskusemi 
• Góð samskiptahæfni og þjónustulund

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi 
fjármálaráðherra og SFR. Umsóknareyðublað er að  

finna á  www.hve.is, undir “laus störf”.  Umsókn 
fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af 

prófskírteinum og starfsleyfi. 

Umsóknarfrestur er til  13. apríl 2016.   

Umsóknir sendist Hafdísi Bjarnadóttur, 
deildarstjóra, Heilbrigðisstofnun Vesturlands, 

Austurgötu 7, 340 Stykkishólmi og  
hún veitir einnig nánari upplýsingar um starfið. 

Umsóknareyðublöð er að finna á www.hve.is

HVE er reyklaus vinnustaður

Nánari upplýsingar um Heilbrigðisstofnun 
Vesturlands má finna á www.hve.is

Að venju var haldið páskamót í 
Pítró. Mótið var að þessu sinni 
haldið í Setrinu laugardaginn 
26. mars,  félagsaðstöðu eldri 
borgara í Stykkishólmi og viljum 
við mótshaldarar færa þeim 
þakkir.
Mikil þátttaka var í mótinu en 
40 spilarar skráðu sig til leiks. 
Úrslitin urðu sem hér segir:  Högni 
Högnason og Þröstur Auðunsson 
fóru með sigur af hólmi. Í öðru 
sæti voru Sævar Benediktsson 

og Jósef Kjartansson. Í þriðja, 
Hannes K. Gunnarsson og 
Gunnar Hannesson.  Og í fjórða 
sæti voru Jónas Sigurðsson og 
Benedikt Hauksson.
Þess má geta að sigurvegarar 
kvöldsins töpuðu einungis einu 
geimi af þeim 14 sem þeir spiluðu.
Mótið var, að vanda styrkt af BB 
og sonum sem gáfu verðlaun og 
hluta veitinga og Nesbrauð gaf 
meðlæti.

Páskamótið í Pítró

F.h. mótshaldara Lárus Ástmar Hannesson

Í síðustu viku fór fram úthlutun úr 
Framkvæmdasjóði ferðamanna-
staða. 647 milljónum var 
úthlutað í þetta sinn. Verkefni 
sem hlutu styrki að þessu sinni 
voru 66 hringinn í kringum 
landið en sérstaklega var horft 
til öryggismála og miða 37 
verkefnanna að því að bæta þar 
úr. Nýjar starfsreglur sjóðsins 
voru kynntar í byrjun ársins og 
er þessi úthlutun sú fyrsta sem 
byggir á þeim reglum. Í reglunum 
er mótframlag til svæða í eigu 
og umsjón ríkisins fellt niður 
og mótframlag til svæða í eigu 
eða umsjón sveitarfélaga og 
einkaaðila er lækkað úr 50% í 
20%. Rúmlega 103 milljónir komu 
til Vesturlands að þessu sinni og 
þar af fara tæpar 67 milljónir til 
Snæfellsness í 8 styrkveitingum: 

Átthagastofa Snæfellsbæjar
Almenningssalerni við Sjávar-
safnið í Ólafsvík Opin allan 
sólarhringinn 7.080.000
Grundarfjarðarbær
Kirkjufellsfoss, viðhald og um-
bætur. 6.000.000
Grundarfjarðarbær
Áfangastaður við Kolgrafar-
fjörð í Eyrarsveit, Snæfellsnesi 
2.800.000

Snæfellsbær
Svöðufoss - Umsókn um 
framkvæmd 26.880.000
Stapafélagið
Göngustígur á Arnarstapa 
2.200.000
Umhverfisstofnun
Vatnshellir, bílastæði og betra 
aðgengi 6.215.903
Umhverfisstofnun
Ströndin við Arnarstapa og 
Hellna; uppbygging innviða og 
heildrænt útlit 12.340.000

Umhverfisstofnun
Svalþúfa: viðbót við ECO-grids 
göngustígs í þjóðgarðinum 
Snæfellsjökli 3.037.400

Jafnfrábært og það er að styrkir 
fáist til þessara verkefna stingur 
það óneitanlega í augun að 
engir styrkir komi austar á 
Snæfellsnesið.  Ekki er vitað hvort 
það er vegna þess að umsóknir 
berist ekki eða að þær hljóti ekki 
brautargengi í styrkjaúthlutun 
ársins. 

Þegar litið er yfir síðustu ár 
úthlutana hingað í Stykkishólm og 
Helgafellssveit má sjá að síðast 
kom styrkur í Helgafellssveit í 
úthlutun í apríl 2014 fyrir verkefni 
á Helgafelli. Sama verkefni fær 
styrk í apríl 2013 en þá er einnig 
úthlutað styrk til Lionsklúbbs 
Stykkishólms til hönnunar og 
uppsetningar fræðsluskilta 
við gönguleiðir í Stykkishólmi.  
Þar á undan kom styrkur til 
framkvæmda í Súgandisey í 
janúar 2013.

Styrkir til ferðamannastaða

frettir@snaefellingar.is

Þessar þrjár hörkuduglegu stúlkur 
söfnuði 7.579 kr. og létu renna í 
hjálparstarf Rauða krossins en 
tombólupeningur sem kemur 
til styrktar hjá RKÍ fer ætíð í 

hjálparstarf fyrir börn um heim 
allan. Þær heita Matthildur María 
Jónsdóttir, Alfa Magdalena Frost 
og Þórhildur  Sara Jónasdóttir.

Tombóla

Símon B. Hjaltalín formaður RK Í Stykkishólmi

Sverrir Jakobsson prófessor 
við miðaldasögu í HÍ heimsótti 
Norska húsið laugardaginn 
fyrir páska þar sem hann kynnti 
nýútkomna bók sína um sögu 
Breiðfirðinga, fyrsta bindi.  Nær 
fyrsta bindið frá landnámi til 
plágunnar miklu. Sverrir hefur 
s.l. 10 ár stundað rannsóknir á 
þessu viðfangsefni og unnið jafnt 
í frumheimildum og nýrra efni við 
ritun sögunnar.  
Þegar Ari fróði settist við skriftir 
á fyrri hluta 12. aldar beindist 
áhugi hans sérstaklega að Breið-
firðingum, hans eigin forfeðrum, 
hlutdeild þeirra í landnáminu og 
forystu í málefnum héraðsins. 
Síðan þá hafa Breiðfirðingar alltaf 
verið í lykilhlutverki í sagnaritun 
Íslendinga.

Breiðafjörður hefur sérstöðu 
meðal héraða á Íslandi hvað 
varðar stjórnmál, menningu og 
atvinnuhætti. Þar hefur sjórinn 
verið þjóðbraut fremur en 
farartálmi, samnefnari og tenging 
fremur en sundrandi afl.
Í þessari bók ræður sú sýn að 
byggðir við fjörðinn myndi heild. 
Hér segir frá höfðingjum og 
lærdómsmönnum eins og Ara 
en einnig bændum, konum, hús-
körlum og ambáttum, pólitískri 
sögu þeirra, lífsháttum og 
afkomu. Útkoman er saga sem 
aldrei hefur verið sögð áður.
Stefnir í þrjú bindi af sögunni en 
ekki liggur fyrir hvenær verkinu 
lýkur.  Vel var mætt á fyrirlestur 
Sverris í Norska húsinu. 

Saga Breiðfirðinga I

frettir@snaefellingar.is

http://www.faststykk.is
http://www.fasteignsnae.is
https://www.hve.is
https://www.faststykk.is
https://www.fasteignsnae.is
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Þegar unnið er að eflingu 
bæjarlífsins hér í Stykkishólmi 
er mikilvægt að þekkja rætur 
samfélagsins og virða það 
sem best hefur tekist. Bjarni 
Thorsteinsson amtmaður Vestur-
amtsins tímabilið 1821 til 1849 
lagði grunn að samfélaginu í 
Stykkishólmi fyrir miðja nítjándu 
öldina með áhrifum sínum og 
tengslum við hið danska vald í 
Kaupmannahöfn. Hann lagði til  
að Stykkishólmur yrði miðstöð 
Vesturamtsins. Hann  lagði  grunn 
að menningarlífi og menntun, 
m.a. með því að beita sér fyrir 
stofnun bókasafns Vesturamtsins 
sem varð strax mikilvæg 
menningarstofnun. Í ljósi 
sögunnar ber okkur því að virða 
Amtsbókasafnið og þróa það í 
nútímanum og taka tillit til þeirra 
breytinga sem upplýsingatæknin 
hefur skapað. Það var m.a. í því 
ljósi sem tekin var ákvörðun um 
að tengja saman grunnskólann 
og Amtsbókasafnið með því 
að byggja yfir safnið og skapa 
skilyrði til þess að það eflist í 
takt við nútímann um leið og 
áhersla er lögð á bókina svo sem 
eðlilegt er.  Þannig gæti starf 
innan Amtsbókasafnsins eflt 
skólastarfið og verið  leiðarljós 
menningar og mennta við hlið 
grunnskólans og tónlistarskólans. 
Afl til framfara
Eins og eðlilegt er þá velta 
bæjarbúar fyrir sér fram-
kvæmdum á vegum bæjarins 
og ég verð þess var að það eru 
miklar væntingar um framfarir í 
þágu bættra búsetuskilyrða.  Það 
er nauðsynlegt að draga það 
fram og minna á  að núverandi 
bæjarstjórn tók við mjög erfiðu 
búi hvað fjárhag varðar og 
því hefur verið nauðsynlegt 
að stilla framkvæmdum í hóf. 
Þegar núverandi meirihluti 
bæjarstjórnar tók við vorið 
2014 hafði eftirlitsnefnd með 
fjármálum sveitarfélaga nánast 
beint rauða spjaldið að stjórn 
bæjarins. Með ströngu aðhaldi, 
endurskipulagningu og útsjónar-
semi starfsmanna bæjarins hefur  
tekist að bæta fjármálastjórn og 
stöðuna í rekstrinum sem samt 
er mjög viðkvæmur vegna mikilla 
launahækkana í kjölfar nýrra 
kjarasamninga. Engu að síður 

er er markið sett hátt og horft 
til  framtíðarverkefna og það 
er augljós vilji innan bæjarins 
til sóknar og uppbyggingar á 
mörgum sviðum, sem er ánægju-
legt fyrir okkur, sem förum með 
málefni bæjarins.
Verkefnin blasa hvarvetna við
Það er af mörgu að taka við að 
bæta þjónustu bæjarins og víða 
þörf fyrir fjármuni. Bæjarstjórnin 
hefur lagt sig fram um að 
forgangsraða og leggja fjármuni 
í verkefni sem ekki þoldu lengur 
bið og mikil þörf var fyrir að koma 
á hreyfingu við framkvæmdir 
sem gæti aukið tekjur en umfram 
allt skapa bjartsýni og metnað 
í þágu bæjarins okkar. Fyrir 
utan nauðsynleg og lögbundin 
verkefni sem blöstu við í upphafi 
kjörtímabilsins, var gerður 
samningur við Stykkishólms-
söfnuð sem tryggði fjármögnun    
vegna viðgerða á kirkjunni, 
en það verkefni gat ekki beðið 
lengur, UMF Snæfell fékk 
sérstakan styrk vegna verulegra 
fjárhagserfiðleika svo félagið 
gæti áfram náð árangri og  unnið 
af þeim metnaði sem allir þekkja 
og ákveðið var að veita styrk til 
Hestaeigendafélagsins til þess 
að bæta aðstöðu til hestaíþrótta 
vegna byggingar reiðhallar. 
En það blasa vissulega við okkur 
verkefnin hvert sem litið er og til 
þess að í þau megi ráðast þarf 
að auka tekjur bæjarins með 
öllum tiltækum ráðum. Það gerist 
eingöngu með því að hér verði til 
fleiri atvinnutækifæri við útgerð 
og framleiðslustörf, við opinbera 
þjónustu,  rekstur ferðaþjónustu 
og við framkvæmdir á vegum 
fyrirtækjanna í bænum. Til þess að 
ýta undir byggingarframkvæmdir 
er unnið að því að skipuleggja 
bæði ný atvinnu-og íbúðasvæði 
við Reitaveg, íbúðasvæði og 
smáhýsasvæði á Vatnsási 
og lóðir fyrir hótel. Síðast en 
ekki síst er verið að breyta 
deiliskipulagi miðbæjarins þar 
sem undirbúnar eru verulegar 
byggingarframkvæmdir við 
Frúarstíg sem munu skapa fjöl-
mörg atvinnutækifæri og gera 
miðbæjarsvæðið enn glæsilegra 
með nýjum húsum í takt við 
Norskahúsið og Æðarsetrið og 
önnur hús sem prýða gamla 

bæinn sem var endurbyggður 
á forsendum húsafriðunar og  
þeirrar Húsakönnunar sem unnin 
var á sínum tíma. 
Það blasir við að stækka þarf 
leikskólann ef börnum fjölgar 
mikið, koma þarf upp nýrri félags-
miðstöð sem var á sínum tíma 
holað niður í gömlu Bensó, það 
er þörf á að stækka Ásbyrgi og  
þörf er fyrir aukið kennslurými 
í grunnskóla og tónlistarskóla. 
Allt er þetta þekkt, en verður 
ekki gert í einu vetfangi. Því þarf 
að forgangsraða og það hefur 
bæjarstjórnin gert. 
Skólabyggingar settar á fram-
kvæmdastig 
Árið 2010 hafði verið lokið viða 
teikna viðbyggingu við skólahúsið 
að Borgarbraut og var það tilbúið 
til útboðs. Samkvæmt þeim 
áformum var gert ráð fyrir því að 
byggja að austan við skólahúsið 
um 1600 fermetra hús sem átti 
að hýsa bæði tónlistarskólann, 
samkomusal og einnig stækkun 
grunnskólans. Sú bæjarstjórn 
sem kosin var 2010 stöðvaði 
framkvæmdir og setti þau áform á 
ís. Kjörtímabilið 2010 til 2014 leið 
án þess að framkvæmdir hæfust 
og ekkert var gert til þess að 
bæta aðstöðu í húsnæðismálum 
skólanna og ekki var bætt 
aðstaða í félagsmiðstöð.
Núverandi bæjarstjórn tók 
ákvörðun um að koma fram-
kvæmdum af stað, sameina 
bókasöfnin og setja upp sem 
fyrsta áfanga 550 fermetra 
byggingu að vestan við skólann, 
sem gæti nýst bæði fyrir 
Amtsbókasafn, ljósmyndasafnið  
og grunnskólann. Næsti áfangi 
væri síðan að byggja að austan við 
skólann og ljúka þannig byggingu 
yfir grunnskóla og tónlistarskóla  
til frambúðar. Vegna þess að 
bæjarsjóður hafði fengið stranga 
viðvörun frá eftirlitsnefnd um 
fjármál sveitarfélaga var ákveðið 
að selja eignir til þess að létta 
á fjármögnun og bæta hag 
bæjarsjóðs. Samþykkt var að 
auglýsa til sölu eign bæjarins 
að Hafnargötu 7 sem hýsir 
Amtsbókasafnið, gamla skóla-
húsið og Hljómskálann sem Leik-
félagið taldi ónothæfan. 
Ekki fékkst viðunandi tilboð í 
gamla skólahúsið sem er enn til 

sölu, en  Hafnargata 7 var seld á 
mjög góðu verði og er nú unnið 
að því að skipuleggja það svæði. 
Þar munu rísa ný hús sem eiga 
eftir að setja mikinn svip á bæinn. 
Hljómskálinn var einnig seldur og 
er kominn í hendur eigenda sem 
munu endurbyggja það merki-
lega hús.
Skipaður var vinnuhópur um 
byggingu bókasafns við skólann 
sem í sitja fulltrúar skólanna, 
bókasafnsins auk  bæjarfulltrúa. 
Var vinnuhópnum falið að vera 
til ráðgjafar við að móta þessa 
nýju stefnu við byggingarmál 
skólanna. Náðist full samstaða 
innan vinnuhópsins um þá 
útfærslu sem unnið er eftir 
og byggist á því að reisa fyrst 
minni eininguna yfir bókasöfnin 
og ljósmyndasafnið sem nýttist 
einnig skólanum auk þess sem 
við það verður veruleg hagræðing 
sem sparar útgjöld vegna launa-
kostnaðar. Að því  verki er unnið 
og verður framkvæmdin boðin út 
á næstu vikum. 
Félagsmiðstöðin
Húsnæði félagsmiðstöðvar hefur 
verið tilefni umfjöllunar. Er með 
réttu fundið að því húsnæði. 
Það  hafði verið lagfært til þess 
að nýtast sem félagsmiðstöð 
ungmenna og aðstöðu fyrir AA-
samtökin sem nú hafa fengið 
annað húsnæði.  Það er vilji 
bæjarstjórnar að finna aðra og 
betri lausn fyrir félagsstarf ung-
menna sem virðist hafa nýst 
vel samkvæmt upplýsingum frá 
æskulýðs og íþróttafulltrúa og 
ekki rétt að segja þá aðstöðu 
verri en hún er. Engu að síður 
er það brýnt verkefni að finna 
félagsmiðstöðinni nýja aðstöðu 

Af bæjarmálum

Sturla Böðvarsson bæjarstjóri

og er það meðal  þess sem er til 
skoðunar við mótun skólastefnu 
Stykkishólms sem að er unnið. 
Undirritaður mun fagna því mjög 
þegar hann getur sent verktaka til 
þess að rífa gamla „Bensóhúsið“ 
svo sem það var kallað þegar 
eina bensínstöðin í bænum var 
staðsett þar og opna þá lóð til 
úthlutunar sem viðskipta-og 
íbúðarhúsalóð. 
Leikskólinn
Sem betur fer hefur börnum 
fjölgað í bænum.  Leikskólinn 
er tiltölulega nýr og var byggður 
af miklum metnaði á sínum 
tíma. Í leikskólanum er tekið við 
ársgömlum börnum  sem er meiri 
þjónusta en gengur og gerist hjá 
sveitarfélögunum, en víða eru 
langir biðlistar eftir leikskóla-
plássi, svo sem í höfuðborginni.  
Hjá okkur er komið að því að finna 
lausn á því hvernig má auka rýmið 
og fjölga deildum á leikskólanum. 
Að því er unnið og bæjarráð hefur 
auk þess samþykkt tillögu um að 
taka upp foreldragreiðslur til þess 

að auðvelda foreldrum að vera 
heima á meðan beðið er eftir að 
börnin verði ársgömul og komist 
í leikskólann. Það er því ríkur 
vilji bæjarstjórnar að styðja við 
barnafjölskyldur.  
Önnur verkefni
Svo sem að framan er getið er 
þörf fyrir að vinna að mörgum 
verkefnum á vegum bæjarins. 
Ástæða er til þess að minna á 
að unnið er að því að sameina 
dvalarheimilið og sjúkrahús HVE 
og er það verkefni komið í ákveð-
inn farveg í samstarfi HVE, 
bæjarins og ráðuneyta heilbrigðis 
og fjármála. Er þess að vænta að 
nú sjái fyrir endann á því hvernig 
að því verður staðið, en um það 
hefur ríkt óvissa. Umhverfismálin 
eru ofarlega á baugi hjá okkur og 
ekki síst þegar fer að vora. Verður 
haldið áfram við að bæta ásýnd 
bæjarins með viðhaldi gatna, 
gangstétta og opinna svæða. 
Það er von mín að þetta ár verði 
ár framkvæmda og fjölgunar 
atvinnutækifæra í bænum.

Í tilefni af 10 ára afmæli  

Rannsóknaseturs Háskóla íslands  
er Hólmurum og öðrum áhugasömum boðið til 

fyrirlestrar á Ráðhúsloftinu  

miðvikudaginn 6. apríl kl. 20:00.  
Farið verður yfir 10 ára sögu  

rannsókna á æðarfugli.  
Rifjuð verða upp nokkur verkefni frá  

liðnum áratug og fjallað sérstaklega um  

merkingar á æðarfugli  
í eyjunum í kringum  

Stykkishólm.

Sigþór U. Hallfreðsson fékk 
yfirburða kosningu sem formaður 
Blindrafélagsins á aðalfundi 
félagsins laugardaginn 19 mars 
s.l. Blindrafélagið fagnaði nýverið 
75 ára afmæli en það er öflugt 
hagsmunaafl sem ítrekað hefur 
skipt sköpum þegar kemur 
að því að tryggja blindum og 
sjónskertum öryggi og jafnrétti. Í 
félaginu eru yfir 660 aðalfélagar 
og hefur fjölgað mikið frá stofnun. 
Félagsmenn kusu á aðalfundinum 
nýjan formann til næstu tveggja 
ára.  Alls voru greidd 197 atkvæði  
og hlaut Sigþór 60% atkvæða.

Sigþór fékk yfirburða 
kosningu

frettir@snaefellingar.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

Allir kannast við sögur og ævintýri 
Maxa Músar sem býr í Hörpunni 
í Reykjavík.  Maxi hefur heldur 
betur slegið í gegn langt út fyrir 
landssteinana en ævintýri á borð 
við Maxa, Pétur og úlfinn, Tobba 
túbu og fleiri þar sem tónlistin 
spilar sannarlega stórt hlutverk á 
alltaf upp á pallborðið hjá börnum 
og fullorðnum hverju sinni.  Nú 
hefur nýtt ævintýri litið dagsins 
ljós sem fellur einnig undir 
þennann flokk og heitir „Lítil saga 
úr orgelhúsi“ en þar fá orgelpípur 
mál og segja sögur. Í fyrra kom út 
samnefnd bók ásamt geisladiski 
þar sem Fanney Sizemore 
myndskreytir ævintýri eftir 
Guðnýju Einarsdóttur organista 
Hjallakirkju í Kópavogi og Michael 
Jón Clarke semur tónlistina 
á geisladisknum sem Guðný 
flytur.  Í kjölfar útgáfunnar var 
ævintýrið flutt í kirkjum þar sem 
Bergþór Pálsson söngvari kom 
einnig að flutningnum í hlutverki 
sögumanns.  Sagan hefur 
fengið mjög fína dóma og hafa 
viðburðirnir, þar sem sagan er 
flutt, verið vel sóttir. Listvinafélag 

Stykkishólmskirkju býður upp 
á tónleika með ævintýrinu um 
orgelpípurnar laugardaginn 9. 
apríl kl. 13 í Stykkishólmskirkju.  
Þar munu Guðný, Fanney og 
Bergþór flytja ævintýrið á orgel 
kirkjunnar, sýna myndir samhliða 
og spjalla við gesti.  Allir eru 
hjartanlega velkomnir og enginn 
aðgangseyrir.

Orgelsaga í 
Stykkishólmskirkju

frettir@snaefellingar.is

http://www.saeferdir.is
https://www.saeferdir.is
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Ég vil þakka Kristni fyrir 
áskorunina og gef ykkur 
uppskrift að réttinum sem 
hann fékk hjá okkur síðast, 
minni eigin útgáfu af „Spinach 
and Ricotta Cannelloni“. Ef 
maður skoðar á netinu má sjá 
að allir helstu matargúrúar 
veraldar hafa sína útgáfu af 
þessum fræga grænmetisrétti 
en ég hef aðlagað uppskriftina 
mína að því hráefni sem fæst 
í Bónus í Stykkishólmi. Þetta 
eru í raun fylltar pastatúbur í 
tómatsósubaði.

Innihald:
2 pokar spínat
2 laukar
½ hvítlaukur
2 dósir niðursoðnir tómatar
½ msk sykur
1 sítróna

1 búnt fersk basilika
300 g kotasæla
1 egg
salt og pipar
1 ½  dl rifinn parmesan
1 pakki ferskar lasagne 
plötur
2 mozzarellakúlur
rifinn ostur

Aðferð:
Steiktu spínatið í smá olíu á 
pönnu. Þetta þarf að gera í 
tveimur lotum. Kældu spínatið 
á bretti og snúðu þér að 
sósunni á meðan. Skerðu 
niður lauk og settu hvítlaukinn 
í pressu. Svitaðu allan laukinn 
í djúpri pönnu og bættu svo 
við tómötunum, salti, pipar, 
sykri og safa úr hálfri sítrónu. 
Athugaðu að sykurinn er trix 
til að vinna á móti beiskjunni 

í tómatsósunni en hún fær 
að malla á meðan þú snýrð 
þér aftur að fylltu túbunum: 
Saxaðu létt spínatið og hrærðu 
í stóra skál ásamt eggi, salti, 
pipar, safa úr hálfri sítrónu, 
kotasælu og parmesan. Þá er 
fyllingin tilbúin í túburnar. Taktu 
lasagne-lengjuna úr pakkanum 
og klipptu hana niður í ca. 8 - 
10 búta. Settu svo fyllinguna 
með skeið í hvert og eitt 
pastastykki, lokaðu og raðaðu 
á hvolf í stórt smurt eldfast fat. 
Þegar allar fylltu túburnar eru 
komnar í fatið hrærirðu saxaðri 
basiliku út í tómatsósuna 
og hellir svo tómatsósunni 
yfir túburnar. Þá raðarðu 
sneiddum mozzarellaostinum 
yfir og að lokum rifna ostinum 
yfir allt. Fatið fer inn í 175°C 
heitan ofn í 35 mínútur. 

Mér finnst best að hafa 
þennan rétt án meðlætis. 
 
Ég skora á sjálfan kokkinn og 
vinkonu mína Mögdu að gefa 
okkur uppskrift í næsta blað.

Spínat Túbur Siggu Lóu

Kveðja,  
Sigga Lóa

Eins og flestir sem þekkja mig 
vita hef ég mikinn áhuga á 
bæjarmálum og fylgist meðal 
annars vel með heimasíðu 
Stykkishólmsbæjar og fundar-
gerðum. Á vafri mínu um 
heimasíðuna rak ég augun 
í föstudagsbréf skólastjóra 
sem að hluta til hljómar eins 
og svar við skrifum Sigfúsar 
Magnússonar í síðasta Pósti. Í 
bréfinu kemur fram að á síðasta 
kennarafundi hafi nýsamþykktar 
skipulagsteikningar af byggingu 
Amtsbókasafns, ljósmyndasafns 
og skólabókasafns verið kynntar. 
Þá vitnar hann einnig í vinnuhóp 
sem skipaður var til að komast 
að sameiginlegri niðurstöðu. 
Hver sú sameiginlega niðurstaða 
er kemur ekki fram í skrifum 
skólastjórans og hvergi hægt að 
finna fundargerðir eða erindisbréf 
þessa hóps á heimasíðu bæjarins. 
Hópurinn sem skólastjórinn 
vitnar til er væntanlega nefnd/
vinnuhópur sem skipaður var á 
fundi bæjarstjórnar 26. febrúar 
2015. 
Hópurinn var skipaður um það 
bil einum mánuði eftir að fyrstu 

tilboð voru opnuð í núverandi 
húsnæði Amtsbókasafnsins 
og mánuði áður en ákvörðun 
fjögurra bæjarfulltrúa lá fyrir um 
að Amtsbókasafnið yrði flutt í nýtt 
húsnæði við grunnskólann. 
Í fundargerð bæjarstjórnar 
kemur fram að vinnuhópurinn 
sé skipaður til að skilgreina 
húsnæðisþörf GSS, Tónlistar-
skóla og Amtsbókasafns.
Vinnuhópinn skipa: Hrafn-
hildur Hallvarðsdóttir, Helga 
Sveinsdóttir, Hólmgeir Þorsteins-
son, Ragnar M. Ragnarsson og 
Sturla Böðvarsson, bæjarstjóri 
sem er formaður hópsins.  Ritari 
hópsins og tæknilegur ráðgjafi er 
Sigurbjartur Loftsson. Samráðs-
hópur er skipaður þannig: 
Gunnar Svanlaugsson, Jóhanna 
Guðmundsdóttir og Ragnheiður 
Óladóttir.  
Í föstudagsbréfinu skorar Gunnar 
skólastjóri á okkur svo að ég vitni 
í hans orð “að sameinast um 
þessar sameiginlegu niðurstöður 
sem nú hafa verið samþykktar 
af öllum hluteigandi og fara 
ekki að eyða dýrmætum tíma 
í að karpa um útlit eða annað. 

Þau skoðanaskipti fóru fram í 
undirbúningshópnum okkar”. 
Nú veit ég ekki hvort Gunnar 
á við niðurstöður vinnhópsins, 
sem skipaður var til að skil-
greina húsnæðisþörf eða 
samráðshópinn sem hann situr í 
og komist hefur að sameiginlegri 
niðurstöðu sem ég finn hvergi. 
Mig langar mjög mikið að vita 
um hvað ég á að vera sammála 
hópnum. 
Því spyr ég; hverjar eru niður-
stöður þessa hóps sem skorað er 
á mig að vera sammála?
Helsti kosturinn við að búa við 
lýðræði er að geta haft skoðanir 
á málum þó þær falli ekki að 
skoðunum undirbúningshóps 
eða einhvers annars. Þannig 
virkar stjórnsýsla í lýðræðislegu 
samfélagi. Mér þykir því mjög leitt 
að sjá þetta hjá skólastjóranum 
þar sem ég get ekki skilið hann 
öðruvísi en að hann skori á 
okkur að hafa sömu skoðun og 
undirbúningshópurinn í stað þess 
að hafa okkar eigin skoðanir. 
Eins finnst mér ekki vera rétti 
vettvangurinn að svara skrifum 
Sigfúsar á heimasíðu Stykkis-

hólmsbæjar sé hann að því.
Ég hvet alla til að láta skoðanir 
sínar í ljós um málefni sem varða 
okkur öll og setja þær fram hér 
á þessum vettvangi. Við höfum 
öll frelsi til orða og athafna og til 
að tjá skoðanir okkar um málefni 
Stykkishólms enda viljum við öll 
hag bæjarins sem bestan.
Um leið og ég slæ botninn í 
þessi skrif langar mig til að 
nota tækifærið og óska Gunnari 
velfarnaðar á nýjum vettvangi þar 
sem hann hefur sagt starfi sínu 
lausu við skólann og heldur á vit 
nýrra ævintýra.

Hvaða skoðun á ég að hafa?

Oddrún Ásta Sverrisdóttir

Leik- og myndlistarkonan góð-
kunna Edda Heiðrún Backman 
kom í heimsókn á St. Fransiskus-
spítalann hér í Stykkishólmi í dag 
færandi hendi. Edda Heiðrún 
hringdi á spítalann í sumar 
með þessa spurningu:  „Má ég 
gista hjá ykkur?“  Húsaskjólið 
var auðsótt mál og dvaldi Edda 
Heiðrún hér í rúman vikutíma 
og naut þess að skoða sig um á 
Snæfellsnesi á meðan. Ása Hlín 
Svavarsdóttir vinkona Eddu var 
með í för í Stykkishólmi í dag og 
reyndar líka í sumar.  Forsenda 
þess að Edda Heiðrún getur 
farið út á land er að hún geti gist 
á stöðum með góðu aðgengi. Í 
þakklætisskyni fyrir húsaskjólið 
vildi Edda færa spítalanum gjöf 
fyrir hvíldarherbergi aðstandenda 
á legudeildinni. Fyrir skömmu 
kom svo sending að sunnan fyrir 
tilstuðlan Eddu og var það ný 
húsgögn í rýmið. Í dag kom hún 

sjálf með fjórar olíumyndir sem 
hún hafði málað til að setja á 
veggi rýmisins.   
Þegar MND sjúkdómurinn breytti 
lífi Eddu Heiðrúnar tókst hún á við 
myndlist, sem hún hafði þó ekki 
lagt stund á áður.  Hún lærði að 
mála með munninum og málar 
jafnt með vatns- og olíulitum. Hún 
segist, með bros á vör, mála á 
hverjum degi og að þetta sé nýr 
karríer hjá henni. Viðfangsefni 
hennar eru fuglar, blóm og 
líkamar svo eitthvað sé nefnt 
og hafa verk hennar verið sýnd 
víða.  Næstu sýningar hennar 
verða á Siglufirði í sumar og í 
Norræna húsinu næsta haust.  
Viðfangsefnið á myndunum sem 
hún færði spítalanum í dag eru 
kríur og nefnist serían Gengil-
beinur háloftanna - og vísar hún 
þar í St.Fransiskussystur sem 
hingað komu sem þernur Guðs til 
að reisa klaustur og spítalann.   

Má ég gista?

frettir@snaefellingar.is

Nú eru hafnar framkvæmdir 
við Nesbrauð en til stendur að 
stækka gestaaðstöðuna, norðan 
við húsið.  Byggður verður 
sólskáli og mun veitingasalurinn 
þannig rúma samtals xx marga 
gesti. Unnur Rafnsdóttir, Eiríkur 
Helgason og fjölskylda hafa 
bryddað upp á ýmsum nýjungum 

frá því þau tóku við rekstrinum 
um síðustu áramót og hafa 
nýjungarnar fallið vel í kramið 
hjá viðskiptavinum.  Þau stefna 
á enn fleiri nýjungar á árinu 
með nýju aðstöðunni þar sem 
enn fjölbreyttara úrval verður í 
boði og opnunartími mun taka 
breytingum.

Bakaríið stækkar

frettir@snaefellingar.is

Okkar ástkæri 
 

Gunnar Jónsson 
Skólastíg 14
Stykkishólmi

andaðist 22. mars.  
Útförin fer fram frá Stykkishólmskirkju laugardaginn 2. apríl kl. 14. 

Þeir sem vilja minnast hans er bent á minningarsjóð Dvalarheimilis aldraðra  
í Stykkishólmi kt. 620269-7009 reikn. 0309-13-209020. 

 
Fyrir hönd aðstandenda 

Gerður G. Gunnarsdóttir  Steinar Jónsson
Sæmundur Gunnarsson Helga Guðnadóttir 
Jón H. Gunnarsson Ólöf Guðrún Guðmundsdóttir

mailto:info@anok.is
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Skólastjóri Grunnskólans í Stykkishólmi

Stykkishólmsbær

Staða skólastjóra við Grunnskólann í Stykkishólmi er laus til umsóknar.  

Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað fyrir menntun barna og unglinga, býr yfir þekkingu og reynslu af 
skólastarfi og veitir faglega forystu til framtíðar þar sem tekið er tillit til mismundi þarfa, áhuga og getu nemenda. 

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2016.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.
Í umsókn skal greina frá menntun, fyrri störfum og öðru því sem umsækjandi telur máli skipta og varpað getur 
ljósi á færni hans til að sinna stöðu skólastjóra.  Umsókninni skal fylgja samantekt þar sem fram koma hugmyndir 
umsækjanda um skólastarfið og þróun þess.
Nánari upplýsingar um starfið veita:

Umsóknir ásamt fylgigögnum skulu sendar á starf@attentus.is.  Öllum umsóknum verður svarað.
Umsóknarfrestur er til og með 14. apríl 2016
Konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.
Grunnskóli Stykkishólmsbæjar er einsetinn og stunda nú 150 nemendur nám við skólann í 1. – 10. bekk.  Lögð hefur verið áhersla 
á jákvæðan og skemmtilegan skólabrag.  Gott samstarf er milli grunnskóla, leikskóla og tónlistarskóla, auk Fjölbrautarskóla 
Snæfellinga í Grundarfirði.  Unnið er að nýrri skólastefnu fyrir Stykkishólmsbæ en gögn um þá vinna má finna á vefnum www.
skolastofan.is.

Stykkishólmur stendur við Breiðafjörð á norðanverðu Snæfellsnesi og er bæjarstæðið einstaklega fallegt.   Um 1.100 manns búa í 
Stykkishólmi en bærinn er í um tveggja klukkustunda akstursfjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu. Upplýsingar um Stykkishólm má 
finna á heimasíðu bæjarins  www.stykkisholmur.is

Starfssvið og meginhlutverk:
• Að stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri 

starfsemi skólans
• Að veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu 

og þróunar
• Ábyrgð á starfsmannamálum, .s.s. ráðningum, 

vinnutilhögun og starfsþróun
• Ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins  
• Ábyrgð á að móta framtíðarsýn í samræmi við 

skólastefnu Stykkishólmsbæjar og lög og reglur 
er um skólastarfið gilda

• Að skapa hvetjandi umhverfi sem eflir áhuga 
nemenda og árangur  

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari
• Reynsla af kennslu á grunnskólastigi 
• Viðbótarmenntun á sviði stjórnunar er æskileg 
• Þekking á kennslu- og uppeldisfræðum
• Stjórnunarhæfileikar og reynsla af stjórnun og 

rekstri
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum og 

samstarfshæfileikar 
• Hæfni til að leiða hóp og skapa hvetjandi 

starfsumhverfi
• Skýr framtíðarsýn í skólamálum
• Skýr sýn um árangurs og lausnamiðaða nálgun í 

starfi
• Einlægur áhugi á metnaðarfullu skólastarfi
• Góð færni í íslensku

Sturla Böðvarsson
bæjarstjóri
sturla@stykkisholmur.is
S: 433 8100 

Hrafnhildur Hallvarðsdóttir
formaður skólanefndar
hrafnhildur@fsn.is
S. 8650424

http://www.stykkisholmur.is
mailto:hrafnhildur@fsn.is
mailto:sturla@stykkisholmur.is
mailto:starf@attentus.is
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