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Stelpurnar okkar í Snæfelli unnu
sig inn í úrslitakeppnina í meistara-
deild körfunnar sem nú stendur 
sem hæst, á heimaleikvelli s.l. 
þriðjudag. Í hörkuspennandi leik 
unnu þær Valskonur í þriðja sinn í 
undarúrslitunum. Þær fá því kær-
komna hvíld fyrir lokaviðureign 
sem hefst væntanlega um miðjan 
apríl.
HSH hélt frjálsíþróttamót s.l. 
sunnudag hér í Hólminum með 
þátttöku keppenda frá Snæfells-
nesi.  

Næstu helgi er mót í 9. og 10. 

er reiknað með liðum frá 6 félögum 

til keppni. Fyrsti leikur er kl. 11.30 
á laugardag en mótið stendur 
laugardag og sunnudag.

Íþróttirnar blómstra

frettir@snaefellingar.is/Myndir: Eyþór Ben og FrjálsíþróttadeildSnæfells.

frettir@snaefellingar.is

Leigumarkaður í Stykkishólmi
Fyrir viku var sagt frá því hér á 
síðum Stykkishólms-Póstsins 

  .agnityerb rá iræv rá í ðirá ða
Vissulega má það til sanns vegar 

  .anagad asseþ ún tsís ikke ,aræf
En í þessu greinarkorni var ýjað 

að því að fólk ætti að láta vita í 
kringum sig að hér væru að losna 
allskyns stöður sem hægt væri að 
sækja um.  Í kjölfar þess að þessi 
grein birtist á samfélagsmiðlum 
fór af stað umræða sem á 

fyllilega rétt á sér, nefninlega 
hvar á fólk sem hefur hug á því 

Leigumarkaðurinn er mjög, mjög

sem ekki er búið í fastri búsetu 

í leigu til ferðamanna.  Þetta er 
því málefni sem áríðandi er að 
fara að vinna að, eigi ungt fólk að 

ATH

Stykkishólms-Póstsins:

frettir@snaefellingar.is

Heimasíða 
Stykkishólms-Póstsins:

www.snaefellingar.is

Þessa dagana gengur mikið á í 
þjóðfélaginu. Fjölmenn mótmæli 
og fólk verður hafa sig allt við til 
þess að fylgjast með framvindu 

  .mulðimsgaléfmas á go -löjf í alám

  .attaks mu .a.m tsýns naðærmU
Krafan er að allir telji fram eignir 
sínar í heimalandi og greiði af 
þeim skatta og skyldur. Það 
er sjokkerandi að fylgjast með 

Panamaskjölin, maður gerir sér 
grein fyrir því að það sem nú er 
komið fram er aðeins toppurinn af 
ísjakanum.

Skattar og 
skjól

frettir@snaefellingar.is
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Okkur í tölvuteymi Grunnskólans 
í Stykkishólmi langar til þess 
að þakka þeim fyrirtækjum og 
félagasamtökum sem gáfu okkur 
gjafir um páskana. Alls fengum 
við í hendurnar 12 stykki af iPad 
mini 2 spjaldtölvum sem nýtast 
nemendum okkar á margvíslegan 
hátt. Auk þessara 12 stykkja 
eru á leiðinni fimm í viðbót sem 
Kvenfélagið Hringurinn gaf til 
skólans. Kvenfélagið hefur þá 
gefið alls 10 stykki til þessa 
verkefnis.
Við í tölvuteyminu sendum út 
tölvupóst fyrr í vetur í leit að 
styrkjum við þetta mikilvæga verk-
efni sem spjaldtölvuvæðingin er. 
Svörin sem við fengum voru stór-
kostleg og í framhaldi hittum við 
framkvæmdarstjóra Þórsnes ehf., 
Eggert Halldórsson, og kynntum 
fyrir honum stefnu og nýtingu 
skólans á spjaldtölvunum. Hann 
var ekki lengi að láta sér málefnið 
varða og pantaði 10 spjaldtölvur. 

Við erum honum afar þakklát sem 
og öðrum sem hafa lagt okkur lið 
í þessu mikilivæga verkefni.
Söfnunin heldur áfram og ekki er 
of seint að vera með og vonumst 
við til að fá fleiri jákvæð svör á 
næstu vikum.
Í iPad skápnum okkar eru komnar 
36 spjaldtölvur og fimm á leiðinni. 
Spjaldtölvurnar eru í stanslausri 
notkun alla vikuna og nýtast þær 
afar vel í öllu okkar starfi eins og til 
dæmis við myndbandsupptökur 
og má þar nefna sem dæmi 
árshátíðarundirbúning, stutt-
myndir, fínhreyfingar, myndavél, 
upplýsingaöflun, stjörnukort, 
líkamsbyggingu, glósubók o.m.fl.
Forritin í spjaldtölvunum eru 
sniðin að nemendum sem þurfa 
aðstoð eða örvun t.d. í íslensku, 
stærðfræði, ensku, náttúrufræði, 
dönsku og fleiru. Í raun er hægt 
að nýta þetta frábæra tæki í 
hvaða fagi sem er.
Spjaldtölvan er verkfæri í 

kistuna okkar sem við nýtum 
vel í skólastarfinu. Enn og 

aftur takk fyrir frábærar gjafir til 
samfélagsins í Stykkishólmi.

Skólanum bárust frábærar gjafir um páskana

Gunnlaugur Smárason GSS / Mynd GSS

S.l. fimmtudag fór fram önnur 
úthlutun úr Uppbyggingarsjóði 
Vesturlands sem er sameinaður 
sjóður fyrir menningar 
og nýsköpunarverkefni á 
Vesturlandi.  Úthlutunin fór 
fram í Tónbergi á Akranesi.  
Tónlistaratriði frá Tónlistarskóla 
Akraness vor flutt við  athöfnina.
Í ár var tekin sú ákvörðun að 
úthluta fleiri styrkjum en stundum 
áður og við það hlutu mörg 
verkefni styrki en á móti voru 
upphæðirnar lægri á bak við 
hvern styrk. Samtals var úthlutað 
28.750.000 kr. í menningarstyrki 
en 14.400.000 kr. í atvinnu- og 

nýsköpunarstyrki. 
Hér á Snæfellsnesi fengu 
eftirtalin verkefni styrki:

Stofn- og rekstrarstyrkir:
Frystiklefinn á Rifi,
 kr. 1.000.000
Norska húsið,
kr. 500.000
Átthagastofa Snæfellsbæjar,
kr. 500.000
Sjómannagarðurinn á 
Hellissandi,  
kr. 500.000
Listvinafélag Stykkishólmskirkju,
kr. 300.000

Samtals kr. 2.800.000.

Verkefnisstyrkir:
Frystiklefinn á Rifi,
kr. 1.000.000
Northern Wave í Grundarfirði,
kr. 500.000
Tónlistarskóli Stykkishólms
vegna Tónvest, 
kr. 500.000
Átthagastofa Snæfellsbæjar, 
fjölmenningarhátíð, 
kr. 400.000
Sýningar, 
kr. 250.000  
Örnefnaskráning í 
Snæfellsbæ,
kr. 200.000
Listvinafélag Grundarfjarðar-
kirkju, dagskrá, 
kr. 400.000
Svæðisgarðurinn Snæfellsness, 
Virkjum sköpunargleðina,
kr. 400.000
Hafþór Smári Guðmundsson 
Stykkishólmi,sköpun  hljóðfæris,
kr. 300.000
Listvinafélag Stykkishólmskirkju, 
dagskrá 
kr. 300.000

Norska húsið, Skotthúfan, 
kr. 300.000
Norska húsið, Aton húsgögn,
kr. 250.000
Norska húsið, Miðstöðvar og 
mangarar í Breiðafirði,
kr. 250.000
Norska húsið, Vatnið 1,
kr. 100.000
Stórsveit Snæfellsness, 
Funky Snæfellsnes,
kr. 250.000
Júlíana hátíð sögu og bóka, 
kr. 250.000
Leir 7, Rakubrennsla,
kr. 200.000
Sögustofan, Söguvagninn
Brandþrúður,
kr. 200.000

Samtals kr. 6.050.000.

Atvinnu- og nýsköpunarstyrkir:
Vör Sjávarrannsóknarsetur 
við Breiðafjörð, Notkun hliðar-
sónars við leit að drauganetum 
í Breiðafirði.
kr. 2.100.000.

Úthlutun úr Uppbyggingarsjóði Vesturlands

frettir@snaefellingar.is
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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

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

Auglýsing um  
breytingu á aðalskipulagi 
Stykkishólms 2002-2022.

Samkvæmt 1.mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010  
er hér auglýst „lýsing“ fyrir eftirfarandi 

aðalskipulagsbreytingu. 

Lýsing vegna fyrirhugaðrar breytingar á aðalskipulagi 
Stykkishólms 2002-2022 við Vatnsás.

Um er að ræða breytingu á aðalskipulagi Stykkishólms. 
Skipulagsbreytingin takmarkast við Vatnsásinn og  
svæði þar við, heimilað verður að setja land undir  

íbúðarhúsabyggð og lóð undir gistiþjónustu.

Lýsingin verður aðgengileg á vef Stykkishólmsbæjar, 
www.stykkisholmur.is, og á skrifstofu skipulags- og 
byggingarfulltrúa, Hafnargötu 3 á skrifstofutíma frá  

klukkan 10:00-15:00 frá 6. apríl til 20. apríl og eru þeir  
sem telja sig eiga hagsmuna að gæta, hvattir til að kynna  
sér lýsinguna og koma ábendingum eða athugasemdum á 

framfæri skriflega til skipulagsfulltrúa Stykkishólmsbæjar að 
Hafnargötu 3, 340 Stykkishólmi eða á netfangið  

bygg@stykkisholmur.is  í síðasta lagi 20. apríl 2016.

Sigurbjartur Loftsson
Skipulags- og byggingarfulltrúi í Stykkisólmi.

Bæjarstjórnarfundur var haldinn 
s.l. fimmtudag og í umfjöllun 
um skipulag miðbæjar hjá 
bæjarstjórn, sem áður var til 
umfjöllunar í bæjarráði þar sem 
segir í fundargerð: „Bæjarstjóri 
gerði grein fyrir tillögu að 
makaskiptasamningi milli eigenda 
Hafnargötu 7 og bæjarins, sem 
er í samræmi við tillögu Bærings 
Bjarnar Jónssonar arkitekts 
um breytingu á deiliskipulagi.“  

Sjá má á bókun minnihlutans 
að þar eru vinnubrögð vegna 
málsins hjá meirihluta gagnrýnd 
harðlega. Vísar minnihlutinn 
í siðareglur kjörinna fulltrúa í 
Stykkishólmsbæ og telur um 
brot á reglum Stykkishólmsbæjar 
um úthlutun lóða og brot á 
jafnræðisreglu stjórnsýslulaga að 
ræða. Fundargerð bæjarstjórnar 
er hægt að lesa á vef bæjarins: 
www.stykkisholmur.is

 Miðbæjarskipulag

frettir@snaefellingar.is
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Vegna umræðu um fyrirhugaða 
nýbyggingu við Grunnskóla 
Stykkishólms vil ég fyrir hönd 
bæjarfulltrúa L–listans koma 
eftirfarandi á framfæri. 
Til upprifjunar er rétt að minna 
á að í aðdraganda kosninganna 
vorið 2014 bar talsvert á milli 
framboðanna hvað varðar 
áframhald stefnu í fjármálum 
sveitarfélagsins. Við hjá 
L-listanum vildum halda áfram 
að lækka skuldir en þær höfðu 
lækkað sem hlutfall af tekjum 
úr 186% í 136% frá árinu 2010 
til 2014.  Skuldir höfðu, í kjölfar 
hrunsins, hækkað verulega vegna 
óðaverðbólgunnar og lækkunar 
á tekjum. Við vildum feta áfram 
þessa leið enda þekkjum við öll 
hversu dýrt það er að skulda á 
Íslandi og við höfðum horft á tugi 
milljóna fara í greiðslur á vöxtum 
og verðbótum á hverju ári.  
Framboðslisti H–listans lagði 
hinsvegar áherslu á að fara þyrfti 
í byggingu nýs tónlistarskóla og 
gæti það ekki beðið og horft yrði 
út fyrir boxið með fjármögnun 
verkefnisins.   
Frá því bæjarfulltrúar H-listans 
tilkynntu einhliða og án umræðu 
að byggt yrði bókasafn við 
grunnskólann hefur okkar 
áhersla verið skýr. Við höfnuðum 
sölu bókasafnsins og gerðum 
athugasemdir við margt í því 
samhengi. Best er til upplýsingar 
um það, að skoða bókanir okkar 

frá fundi bæjarráðs no. 524 og 
bæjarstjórnarfundi no. 317. sem 
haldinn  var 26.03.2015. 
Á fundi bæjarstjórnar no. 324 sem 
haldinn var 10.12.2015 komum 
við með eftirfarandi bókun þegar 
þessi liður framkvæmdaáætlunar 
var afgreiddur.
„Bókun vegna nýbyggingar fyrir 
Amtbókasafn. Undirrituð viljum 
koma eftirfarandi á framfæri. 
Stefna L- listans er og hefur verið 
að skynsamlegast sé að greiða 
sem mest niður skuldir bæjarins 
og lækka þar með afborganir og 
vaxtagjöld bæjarsjóðs. Þessi 
stefna samrýmist áherslum 
sérfræðinga Sambands ísl-
enskra sveitarfélaga og fjár-
málasérfræðingum almennt. 
Einnig hefur verið ágæt nálgun 
að opinberir aðilar haldi að sér 
höndum á þenslu tímum og 
safni í sarpinn og hafi svigrúm 
til framkvæmda þegar saman 
dregst á vinnumarkaði. Á ein-
ungis fjórum árum, frá 2010 til 
2014 tókst þáverandi bæjarstjórn 
að lækka skuldahlutfallið miðað 
við tekjur úr 186% niður í 136% 
og viljum halda áfram á þeirri 
vegferð. Á fundi Bæjarstjórnar 
no. 317 sem haldinn var 26. 
mars 2015 tilkynntu meirihluti 
H-listans án umræðu og einhliða 
að nýtt bókasafn yrði tekið í 
notkun 1. maí 2017. Reiknað 
er með að á árunum 2016 og 
2017 fari 80 milljónir hvort ár til 

Nýbygging við Grunnskóla Stykkishólms

 Fyrir hönd L-listans, Lárus Ástmar Hannesson, oddviti L - listans

Sveitarfélögin fimm á Snæfells-
nesi hafa hlotið endurnýjaða 
umhverfisvottun á starfsemi sinni 
frá vottunarsamtökum Earth-
Check. Þetta er í áttunda skiptið 
sem vottun hlýst. Samtökin gera 
kröfur um að sveitarfélögin sýni 
fram á sífelldar endurbætur á 
milli ára. Árlega mætir því óháður 
úttektaraðili á svæðið og metur 
hvort sveitarfélögin standist þær 
kröfur sem vottunarsamtökin 
hafa sett og hvort þau hafi fram-
fylgt þeim markmiðum sem 
sveitarfélögin hafa sjálf sett 
sér, m.a. í Framkvæmdaáætlun 
sveitarfélaganna. Áætlunina er að 
finna á heimasíðu verkefnisins, 
www.nesvottun.is, og hvet ég 
íbúa til þess að kynna sér innihald 
hennar.

Á næstu 
dögum munu 
sveitarfélögin 
á Snæfells-
nesi dreifa 
upplýsinga-
riti, „Skref í 
rétta átt“, á öll heimili og fyrirtæki 
á Snæfellsnesi. 
Í ritinu er farið yfir áratugar-
sögu vottunarverkefnisins á 
Snæfellsnesi og grein gerð 
fyrir ávinningi þess ásamt þeim 
hindrunum sem orðið hafa 
á veginum í gegnum tíðina 
og hvernig þeim hefur verið 
mætt. Ritinu fylgir margnota 
innkaupapoki sem heimilin eru 
hvött til þess að nota í stað plast-
poka og leggja þannig grunn að 
plastpokalausu Snæfellsnesi. 

Af endurnýjaðri vottun og 
glaðningi til heimila! 

Theódóra Matthíasdóttir, umhverfisfulltrúi (theo@nsv.is)

Smáauglýsingar
Skúr á Reitarvegi 13 til sölu, 7m x 8m, fyrir lítinn pening. Til flutnings 
eða niðurrifs. Uppl. í síma 438-1502 eða 869-0146.

byggingar bókasafns auk þess 
sem gert er ráð fyrir eignasölu 
að verðmæti 25 milljónum árið 
2016 og 30 milljónum 2017 sem 
einnig eiga að notast vegna 
bókasafnsbyggingarinnar. 
Samtals er því gert ráð fyrir að 
215 milljónir fari til verksins. 
Margar spurningar vakna í 
þessari stöðu. Það hefur t.d. ekki 
komið fram kostnaðaráætlun 
vegna byggingarinnar. Ekki hefur 
komið fram hver mögulegur 
kostnaður verður vegna breytinga 
á skólalóð né hvernig hún verður 
uppbyggð. Ekki liggur fyrir hvert 
mötuneyti nemenda fer en fyrir-
hugað er að skólabókasafnið 
fari í það rými. Ekki er gert ráð 
fyrir öðru samkvæmt áætluninni 
en að byggingin og kostnaður 
henni tengdri verði lokið árið 
2017 og spurning hversu raun-
hæf áætlun það er. Miðað við 
stöðuna á byggingarmarkaði 
er ólíklegt að hagstætt tilboð 
berist í bygginguna. Ekkert hefur 
komið fram varðandi sparnað í 
rekstri vegna sameiningar bóka-
safnanna en þó er ljóst að miðað 
við fjármagnskostnaðinn sem 
af hlýst þá mun kostnaðurinn 
hækka verulega. Það er nauð-

synlegt að þegar farið verður 
í færslu öldrunarþjónustunnar 
frá Skólastíg í sjúkrahúsið við 
Austurgötu verði staða bæjar-
sjóðs góð og við getum greitt þau 
15% af kostnaði við framkvæmdir 
sem okkur væntanlega ber.“ 
Frá því þessi fundur var 
haldinn hefur komið fram að 
skólabókasafnið verður í ný-
byggingunni og mötuneyti skólans 
verður áfram á þeim stað sem 
það er núna. Ekki höfum við enn 
fengið að sjá kostnaðaráætlun en 
undrun vakti þegar upplýst var 
að þeir fjármundir sem reiknað er 
með til verksins og eiga að koma 
úr eignasölu koma frá sölu gamla 
skólans (tónlistarskólahúsið) við 
Skólastíg.  

Sundlaug Stykkishólms
Karlmann vantar til afleysinga í sundlauginni  

í sumar.
Um er að ræða 100 % starf í vaktavinnu.

Nánari upplýsingar veitir Vignir í síma 898 1260.
Umsóknir berist á netfangið sundlaug@stykkisholmur.is

 Vignir Sveinsson 
Forstöðumaður
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Takk Sigga Lóa fyrir 
áskorunina.

Ég gett ekki verið án risotto, 
svo það er tilvalið að slaka 
einni uppskrift á ykkur.
Þessi er líka Bónusvæn og 
mjög auðveld.

Villisveppa risotto
1 laukur
3 dl Arboriro hrísgrjón (en 
hjá okkur í Stykkshólmi er 
það ekki til, þanning að ég 
nota sushi hrísgrjón sem eru 
fín í þetta að mínu mati, en 
ekki segja neinum frá því :) )
2 dl vatn
4 dl hvítvín 
1 til 2 sveppa teninga
1 parmesan ostur 
Sjávarsalt
Pipar 
Smá olía til steikingar
1 krukka af þurrkuðum 
villisveppum
1 dl rjómi
1 msk af mjúku smjöri 

Skerið lauk í teninga og 
létt svissð á pönnu. Bætið 
hrísgrjónum við og steikið 
smá stund, teninginn svo út 
í og hvítvín. Látið malla þar 
til risotto fer að þykkna, þá 
bætið vatni við.
(Það er nauðsynlegt að 
smakka vel á hvítvíninu sem 
var eftir í flöskunni :) ) 
Villisveppirnir settir í skál með 
2 dl af vatni og inn í örbylgju 
i 1 mínútu, svo er sveppum 
og vatni hellt út í blönduna 
(má skera sveppi, ég geri það 

ekki). Salt og pipar líka.
Látið malla ca 15-20 mínútur 
og hrærið reglulega. Passið 
að ofsjóða ekki, þau eiga ekki 
að vera mauksoðin.

Rífið parmesan og bætið í 
og rjómanum líka. Rétt áður 
en risottoið er borið fram fer 
smjör út í. :):):)

Mér finnst best að borða 
risotto með góðu salati og 
hvítlauksbrauði, en einnig er 
gott að hafa það sem meðlæti 
t.d. með kjúklingi, fiski og 
humar.

Verði ykkur að góðu elsku 
Hólmarar :)

Ég skora svo á Herdísi Maríu- 
og Geiradóttur ;)

P.s
Hvenær verður maður 
„löggiltur“ Hólmari ? Bara 
svona spá.....

Villisveppa risotto 
Mögdu

Kveðja, 
Magda

Helgafellskirkja

Messa verður sunnudaginn 10. apríl kl. 11.00.
Fermt verður í messunni.
Fermd verður: 

Thelma Lind Hinriksdóttir, Silfurgötu 32

S.l. föstudag var Hótel Fransiskus 
vígt með pompi og prakt.  
Framkvæmdum er lokið við 
breytingar á húsnæðinu og 
mun rekstur hótelsins taka við í 
breyttum húsakynnum í gamla 
leikskólanum, systrahúsinu og 
víðar.  Lagfæringar voru einnig 

gerðar á kapellunni og var mikil 
hátíðarstund þegar hún var 
blessuð af biskupum kaþólsku 
kirkjunnar á Íslandi og gestum frá 
kaþólsku kirkjunni í Þýskalandi. 
Framkvæmdir hafa staðið yfir í 
þrjú ár en fyrsti áfangi hótelsins 
var tekinn í gagnið í fyrra.

Framkvæmdum lokið á 
Hótel Fransiskus

frettir@snaefellingar.is / Mynd: Eyþór Ben.

Það var sagt frá því hér í síðustu 
viku að Lítil saga úr orgelhúsi 
yrði flutt hér í Stykkishólmskirkju 
n.k. laugardag.  Af óviðráðan-

legum orsökum frestast sögu-
flutningurinn og verður auglýstur 
nánar síðar.

 Lítil orgelsaga frestast!

frettir@snaefellingar.is
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Við óskum eftir áhugasömum þátttakendum, matur, skemmtiatriði, 
kynningar á löndum eða hvað sem þig langar að gera. 

Skráning hjá Átthagastofu Snæfellsbæjar. atthagastofa@snb.is 
 

   

   

Multi cultural food festival

Essen und Kultur

mad og kultur

еда и культура 

pagkain at kultura 

TOIT JA KULTUUR

p rtika un kult ra храна и култура 

อาหารและ
alimentaire et de la culture comida y cultura 

 

Fjölmenningarhátíð verður haldin í  Frystiklefanum 8. október 2016  

          

 

     

ORLOFSHÚS 2016
Verkalýðsfélag Snæfellinga býður upp á dvöl í orlofshúsum félagsins í sumar, 

eins og undanfarin sumur höfum við fengið íbúð á Akureyri.

Ölfusborgir og Akureyri
Verð fyrir vikuna er kr. 19.000.

Félagsmenn geta einnig sótt um niðurgreiðslur á:
Tjaldvögnum, felli- og hjólhýsum ásamt orlofshúsum hjá ferðaþjónustuaðilum.

Endurgreiðsla verður 15.000 kr. vikan.

Umsóknir þurfa að berast fyrir 1. maí.

Einnig bjóðum við félagsmönnum okkar upp á útilegukort, veiðikort, hótelmiða og golfkort 
og fást þau á skrifstofum félagsins.

Minnum einnig á Vinaminni - orlofsíbúðir í Altomar á Spáni,
enn eru lausar dagsetningar, nánari upplýsingar á www.verks.is, tölvupósti olof@verks.is og í síma 588-1991.




