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Í nýútkominni frétt frá Þjóðskrá 
kemur fram að breyting á 
þinglýstum leigusamningum um 
íbúðarhúsnæði á Vesturlandi er 
-39,4% frá mars 2015 til mars 
2016.  Breytingin á þessu tímabili 
á landsvísu er -10,6%.  Það er 
því landlægt að leiguhúsnæði til 
íbúðar í lengri tíma fækki frekar 
en hitt.  Í Stykkishólmi er um 
18% íbúðarhúsnæðis ekki í fastri 
búsetu þ.e.a.s. þar er enginn með 
lögheimili.  Þetta er hátt hlutfall 
og mjög líkt og á Siglufirði.
Ýjað hefur verið að því að mikið 
af þessum 18% sé í útleigu til 
ferðamanna, gróflega reiknað 
117 hús.  Með því að skoða tölur 
hjá Sýslumannsembættinu eru 

þó ekki nema 17 hús með útgefin 
rekstrarleyfi til heimagistingar 
í póstnúmeri Stykkishólms 
og Helgafellssveitar, 340. Ef 
skoðaðar eru bókunarsíður á 
borð við airbnb.is, booking.
com og fleiri má sjá að heima-
gistingar eru talsvert mun fleiri. 
Við snögga eftirgrennslan á 
þessum vefjum fundust til við-
bótar 19 heimagistingar í sama 
póstnúmeri sem ekki eru á lista 
Sýslumannsins útgefnum 8. 
apríl s.l. Það er nánast öruggt 
að þessi listi gististaða sem 
ekki hafa rekstrarleyfi er ekki 
tæmandi.  Þannig eru eftir 81 
hús þar sem enginn hefur lög-
heimili. Eitthvað af húsunum er 

auðvitað í notkun einungis af 
eigendum sínum, en gefur þetta 
rétta mynd af leigumarkaðnum?  
Selst leiguhúsnæðið, það er 
oftast á sölu, eða fer það í út-
leigu til ferðamanna?  Sjálsagt 
er hægt að fá nákvæm gögn 
hjá Þjóðskrá út frá sveitarfélagi 
hvursu mörgum leigusamningum 
um íbúðarhúsnæði er þinglýst 
í Stykkishólmi, hitt er ótvírætt 
að það vantar leiguhúsnæði á 
markaðinn.
Annað sem svo blasir við þegar 
í ljós kemur að aðeins um 
helmingur heimagistinga er með 
rekstrarleyfi, er hvað sé gert í 
því?  Þetta þýðir tekjutap fyrir 
sveitarfélagið svo mikið er víst. 

Þegar gluggað er í lög og reglu-
gerðir um þennan málaflokk 
kemur skýrt fram að lögreglustjóri 
skuli hafa eftirlitið með höndum.  
Þar er einnig skilgreining á 
heimagistingunni en hún er 
þannig í lögunum að hún fer 
fram „á einkaheimili leigusala og 
skal ávallt í það minnsta einn af 
heimilismönnum búa á heimilinu 
og gegna hlutverki næturvarðar.“ 
Þá er spurningin hver grípur 
boltann?
Til að fletta í þeim gögnum sem 
þessi samantekt byggir á má sjá 
tengla á snaefellingar.is

Leigumarkaðurinn og ferðamannagistingin

Úrslitakeppni í meistarflokkum 
kvenna hefst n.k. laugardag í 
Schenkenhöllinni í Hafnarfirði 
kl. 17 þegar Haukakonur taka á 
móti Snæfellskonum í fyrsta leik 
úrslitanna.
Leikdagar hjá þeim eru:

Mánudagurinn 18. apríl
Stykkishólmur kl. 19.15
Fimmtudagurinn 21. apríl 
Hafnarfirði kl. 19.15
Sunnudagurinn 24. apríl 
Stykkishólmi kl. 19.15
Miðvikudagurinn 27. apríl 
Hafnarfirði kl. 19.15.

Það lið sem fyrr vinnur 3 leiki ber 
sigur úr býtum og titil að launum.  
Hvetjum okkar konur til dáða, 
áfram Snæfell.

Úrslitakeppnin 
að hefjast

frettir@snaefellingar.is

Vorið, vorið
Gróandinn er allsráðandi þessa dagana, tré farin að bruma, krókusar farnir að kíkja upp úr moldinni og 
meira að segja hefur sést í blómstrandi blóðberg.  Til Heiðlóunnar sást á golfvellinum í vikunni og fuglalíf 
með líflegasta móti þessi dægrin. Sauðburður er um það bil að fara að hefjast en þær voru bústnar kindurnar 
í Nýræktinni í upphafi vikunnar sem viðruðu sig í blíðunni og biðu þess sem verða vildi. 

frettir@snaefellingar.is

Ath. nýtt netfang Stykkishólms-Póstsins frettir@snaefellingar.is
Heimasíða Stykkishólms-Póstsins er www.snaefellingar.is

frettir@snaefellingar.is

mailto:frettir@snaefellingar.is
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Dósamóttakan 
er lokuð  

mánudaginn 
18.apríl n.k.

Það kannast eflaust flestir Hólmarar 
við hana ömmu mína, Unni Láru 
Jónasdóttur. Hún Unnur amma 
eins og hún er oftast kölluð er 
dugnaðarforkur og hefur verið mín 
fyrirmynd frá unga aldri, alin upp 
í eyjunum eins og hún segir og er 
eyjakerling með meiru. 
„Svona er lífið“ sagði hún þegar 
við fjölskyldan fluttum hana uppá 
Dvalarheimili í síðasta mánuði, maður 
eldist og hættir að geta séð um sig að 
fullu. Það var rétt hjá henni og manni 
finnst það stundum hálf dapurt að 
hafa ekki ömmu sína spræka með 
sér útí eyjum á sumrin eða stundandi 
sínar tómstundir. 
Það var þó ekki það sem mér 
þótti mest dapurlegt, að hún skuli 
vera orðin léleg til fótanna eða að 
flytjast búferlum upp á Dvaló en þar 
vinnur gott fólk og íbúarnir þar eru 
skemmtilegt og duglegt fólk. Heldur 
var það „húsnæðið“ eða öllu og 
heldur sú litla aðstaða sem henni 
var úthlutað. Aðstaða upp á örfáa 
fermetra, jú með útsýni yfir Elliðaey 
sagði ég til að hressa ömmu mína við 
og teygði mig yfir rúmið hennar til að 

sjá glitta í þann stað þar sem hún ólst 
upp. 
Í herbergi hennar, sem og mörgum 
öðrum þarna, er engin klósettaðstaða 
heldur er sameiginleg aðstaða fram á 
ganginum. Herbergið er þröngt með 
einum vaski og hillu og eflaust erfitt 
fyrir starfsfólk að aðhafast í þessu 
rými. 
Við bæjarbúar kvörtum oft yfir 
hlutunum og sjálfur hef ég gert það, 
nú seinast yfir því að koma yngsta 
barninu mínu ekki inná leikskólann 
hér í bæ, einnig hefur hópur 
fólks barist fyrir að leikvellir verði 
endurnýjaðir, sumir vilja nýtt bókasafn 
og aðrir ekki.  En eftir að hafa flutt 
Unni ömmu á hennar seinasta 
heimili eru þau vandamál sem ég sé 
í bænum mínum smáatriði miðað við 
þessa aðstöðu sem henni er boðin.
Þetta er ekki beint að þeim sem ráða 
yfir bæjarmálum í dag eða fyrri ára, 
heldur til okkar allra í bænum því ég 
efast um að við myndum láta bjóða 
okkur upp á þetta þegar við verðum 
eldri eða hættum að geta búið í okkar 
húsnæði. Fólkið sem byggði upp 
þennan bæ á betra skilið en þetta.

Hún amma mín er flutt

Árni Ásgeirsson

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

Sunnudaginn 17. apríl kl. 17 
standa hressir krakkar úr Tón-
listarskóla Stykkishólms fyrir 
góðgerðartónleikum í Stykkis-
hólmskirkju. Á dagskrá verða 
fjölbreytt verk sem nemendur 
hafa undirbúið í tengslum við 

komandi stigspróf. Allir vel-
komnir. Aðgangseyrir er 1.000 
krónur og rennur hann allur til 
Krabbameinsfélagsins. Enginn 
posi verður á staðnum. Hlökkum 
til að sjá ykkur!

Góðgerðartónleikar 
til styrktar 

Krabbameinsfélaginu

frettir@snaefellingar.is
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Ástkær eiginmaður, faðir, sonur, bróðir,  
mágur og tengdasonur 

 
Hinrik Rúnar Haraldsson 

Tjarnarási 4,
Stykkishólmi

sem lést af slysförum 9. apríl verður jarðsunginn miðvikudaginn 20. apríl  
kl. 14 í Stykkishólmskirkju. Blóm og kransar afþakkaðir. Þeim sem vilja 

minnast hans er bent á styrktarsjóð Lionsklúbbs Stykkishólms  
fyrir fjölskylduna. 0309-13-110224 kt. 610180-0949. 

 Fyrir hönd aðstandenda.  
Elínbjörg Katrín Þorvarðardóttir 

Gróa 
Elín 

Þorvarður 
Gróa G. Björnsdóttir 

og aðstandendur

Skrifstofur Sýslumannsins 
á Vesturlandi verða lokaðar 
mánudaginn 18. apríl 2016.

Kæru viðskiptavinir, vegna 
starfsdags starfsmanna 

Sýslumannsins á Vesturlandi
 verða allar skrifstofur embættisins 
lokaðar þriðjudaginn 18. apríl 2016.

Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Ólafur Kristófer Ólafsson

Takk fyrir áskorunina elsku 
Magda. 

Þessi heiti réttur hefur 
verið mikið notaður í 
fjölskylduboðum hjá mér 
og geri ég þennan í hverju 
einasta boði sem ég held. 
Jæja hér kemur þetta. 

Brauðréttur mömmu 
1 bolli steiktur laukur 
1 bolli laukur 
1 brokkolíhaus
1/2 dós sveppir 
1/2 dós aspas 
heilt bréf af skinku 
250 gr. beikonostur 
500 gr. rjómaostur 

Aðferð: Grænmeti og skinka 
skorið niður og steikt á pönnu,
steikti laukurinn settur út í.
Síðan eru ostarnir settir út í 
og hrært þangað til þeir eru 
bráðnaðir. Leyfa þessu að 
malla í 15-20 mínútur á lágum 
hita.

Gott og gaman er að gera 

skál úr munkabrauði með 
því að skera efsta hlutan af 
brauðinu og taka innan úr því 
og setja réttinn ofan í.
Þessi réttur fer einstaklega vel 
með Tuc kexi. 

Ég ætla að skora á hana 
tengdamóður mína hana 
Hafdísi Björgvinsdóttur.

P.s. Magda mín þú ert að 
sjálfsögðu löngu orðin 
löggiltur Hólmari allavega í 
mínum augum.

Brauðréttur mömmu

Kveðja Herdís Maríu- og 
Ásgeirsdóttir :) AN
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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.

http://www.saeferdir.is
mailto:olof@verks.is
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Stykkishólmur 2016
Bifreiðaskoðun á Dekk og smur  

18. og 20. apríl 2016 

Ath. allar stærðir ökutækja skoðaðar
Tímapantanir í síma: 438 1385

Lokað er í hádeginu milli kl. 12 - 13

Frumherji - Örugg bifreiðaskoðun - www.frumherji.is

St. Franciskuspítali
Stykkishólmi 

Sumarafleysingar 
á sjúkradeild HVE í 

Stykkishólmi

Sjúkraliðar - hjúkrunarnemar - almennir starfsmenn 

Okkur bráðvantar sjúkraliða, 
hjúkrunarnema og almenna starfsmenn 

til sumarafleysinga til að koma í veg fyrir 
lokun sjúkradeildar HVE í Stykkishólmi í 

sumar.

Um er að ræða vaktavinnu með vinnuskyldu aðra 
hvora helgi á tímabilinu 1. júní til 23. ágúst.  

Starfshlutfall og tímalengd er samkomulagsatriði.  

Hæfniskröfur 
• Góð íslenskukunnátta
• Jákvæðni og góð samskipthæfni
• Snyrtimennska og stundvísi

Umsóknarfrestur er til 20. apríl 2016

Áhugasamir eru beðnir um að hafa samband við 
Hrafnhildi Jónsdóttur hjúkrunardeildarstjóra sem 
gefur allar nánari upplýsingar í síma 432 1220 frá 

kl.14-16 virka daga. 

Umsóknareyðublöð er að finna á www.hve.is,  
senda þarf umsóknir á netfangið  

hrafnhildur.jonsdottir@hve.is.  

HVE er reyklaus vinnustaður

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

Starfsmannafélag Dala og Snæfellsnessýslu 

Aðalfundur SDS 2016

Aðalfundur félagsins verður haldinn 
á Hótel Ólafsvík laugardaginn 16.apríl kl.17:00

Dagskrá aðalfundar er sem hér segir:

• kosning fundarstjóra og ritara eftir   
 tilnefningu stjórnar.
• skýrsla stjórnar um starfssemi    
 félagsins á liðnu starfstímabili.
• endurskoðaðir reikningar lagðir   
 fram til samþykktar.
• skýrsla orlofsnefndar.
• skýrsla starfsmenntunarsjóðs
• önnur mál.

Veglegur kvöldverður  verður borinn 
fram að fundi loknum.

Skemmtiatriði: Eyjólfur Kristjánsson, mun koma  
og syngja og spila af fingrum fram.

Við viljum skora á alla félagsmenn að mæta
og njóta góðra samveru í gleði og starfi.

Rútuferðir verða sem hér segir:
Frá Búðardal, Samkaupum kl.14:00
Frá Stykkishólmi, Bensó     kl.15:30
Frá Grundarfirði, Samkaup kl.16:10

Áfangastaður Hótel Ólafsvík, kl.16:40
Heimferð kl.21:00

Mikilvægt er að þið tilkynnið þátttöku hjá trúnaðarmanni 
eða hafið samband við skrifstofu fyrir 14.apríl í síma: 
436-1077 eða 899-7090 eða í netfang:  dalaogsnae@

gmail.com

Með von um að sjá sem flesta!
Stjórn SDS
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Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát elskulegs  föður, 
tengdaföður, afa, langafa og langalangaafa 

Gunnars Jónssonar
Skólastíg 14

Stykkishólmi
 

Guð blessi ykkur öll

Gerður Gréta Gunnarsdóttir - Steinar Jónsson
Sæmundur Gunnarsson - Helga Guðnadóttir

Jón H. Gunnarsson - Ólöf Guðrún Guðmundsdóttir
og fjölskyldur

Umhverfisfulltrúi Snæfellsness 
fundaði með framkvæmdastjóra 
Svæðisgarðs og markaðs-
fulltrúum Grundarfjarðar og Snæ-
fellsbæjar í Grundarfirði fyrir helgi 
með það að markmiði að móta 
stefnu að plastpokalausu Snæ-
fellsnesi. 
Margar skemmtilegar og spenn-
andi hugmyndir kviknuðu og er 
undirbúningur fyrir átaksverkefni 
um plastpokalaust Snæfellsnes 
hafinn af fullum krafti. 
Tekst okkur það? Fundarmenn 
voru sannfærðir um að hægt sé 
að ná markmiðinu. Þó er það ekki 
gerlegt nema með samstilltu átaki 
allra á Snæfellsnesi.

Við biðlum því til íbúa og gesta að 
taka þátt í verkefninu og að nota 
gleðina og jákvæðnina í að gera 
þetta að skemmtilegu verkefni 
sem við getum öll verið stolt af. 
Fylgist með á Facebooksíðu 
verkefnisins: 
Plastpokalaust Snæfellsnes!

Plastpokalaust Snæfellsnes, 
tekst okkur það?  

Theódóra Matthíasdóttir, umhverfisfulltrúi (theo@nsv.is)

Sunnudaginn 17. apríl kl. 17 standa 
hressir krakkar úr Tónlistarskóla Stykkishólms 
fyrir góðgerðartónleikum í Stykkishólmskirkju.  

 
Á dagskrá verða fjölbreytt verk sem nemendur hafa 

undirbúið í tengslum við komandi stigspróf.

Allir velkomnir. Aðgangseyrir er 1.000 krónur og 
rennur hann allur til Krabbameinsfélagsins.  

Enginn posi verður á staðnum.

Hlökkum til að sjá ykkur!
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Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. 
löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.isAllar eignir á www.faststykk.is

Sverrir Kristjánsson
lögg. fasteignasali
Ægisgötu 11
340 Stykkishólmi
Sími: 896 4489
sverrir@posthus.is

http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
https://www.frumherji.is
mailto:dalaogsnae@gmail.com
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Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi, 
í samstarfi við Svæðisgarðinn 
Snæfellsnes, SSV þróun og 
ráðgjöf hélt 60 kennslustunda 
nám ,,Snæfellsnes - Ísland í 
hnotskurn“ nú á vorönn 2016. 
Náminu lauk nú um helgina og 
var það styrkt af Sóknaráætlun 
Vesturlands.
Meginmarkmið námsins var að 
efla heimafólk á Snæfellsnesi í 
átthagafræði, staðháttum, útivist, 
ferðamennsku, gestamóttöku, 
upplýsingaöflun og miðlun og 
voru þátttakendur 14 talsins.
Námið byggðist upp á þremur 
staðlotum og netfundum 
einu sinni í viku, auk þess 
fengu þátttakendur aðgang 
að fyrirlestrum og efni á mið-

lægum vef þar sem vel valdir 
leiðbeinendur komu að með efni 
eins og t.d. jarðfræðifyrirlestra, 
sögu svæðisins, áhugaverða 
staði, söfn og starfsemi þeirra, 
náttúru og fuglalíf á Snæfellsnesi. 
Á lokadegi námsins voru þátt-
takendur svo með leiðsögn í 
hringferð um Snæfellsnes sem 
endaði með útskrift á Kaffi 
Rjúkandi.
Margrét Björk Björnsdóttir og 
Ragnhildur Sigurðardóttir voru 
aðal leiðbeinendur í náminu og 
eru þær sammála um að nám-
skeiðið hafi tekist vel. Námsmatið 
sýnir ótvírætt að þátttakendur 
voru ánægðir með útkomuna.
Til hamingju nemendur og 
leiðbeinendur!

Snæfellsnes - Ísland í 
hnotskurn

Símenntunarmiðstöð Vesturlands/Myndir: Símenntunarmiðstöð Vesturlands

Messa verður sunnudaginn 17. apríl kl. 14.00.
Fermt verður í messunni.

Fermdir verða:
Einar Bergmann Daðason, Skúlagötu 26

Símon Ernst Davíðsson, Silfurgötu 35

TREK hjólin vinsælu 
færðu í Skipavík  á sama 

verði og í Reykjavík, hjálmar, 
hjólapumpur og ýmislegt fleira. 

Verðum með útsæði og ýmislegt 
tengt garðyrkju.

Úrval af veiðivörum fyrir 
strandveiðina og stangveiðina.

 Opið virka daga frá kl.08-18

Verið velkomin

Skipavík verslun - Aðalgata  24
Stykkishólmi - sími 430-1415 AN
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Lionsklúbburinn Harpa styrkir 
á hverju ári fjölmörg verkefni, 
mest á heimaslóðum en einnig 
á lands- og heimsvísu. Meðal 
verkefna þetta árið eru að gefin 
var loftdýna til Dvalarheimilis 
aldraðra í Stykkishólmi, en 
þannig dýnur koma í veg fyrir 
þrýstingssár vegna mikillar 
legu og var brýn þörf fyrir slíka 
dýnu á dvalarheimilinu.  Ágóði 
af jólakökubasarnum var því 
tileinkaður dvalarheimilinu í þetta 
sinn. Páskabasarinn var aftur á 
móti tileinkaður Leikskólanum í 
Stykkishólmi og gaf klúbburinn 

málörvunarefnið ,,Hljóðasmiðja 
Lubba“ til Leikskólans (sjá 
lubbi.is). Námsefnið gagnast 
sérstaklega vel þeim börnum 
sem eru með staðfest frávik 
í framburði og málþroska en 
hentar líka mjög vel öllum börnum 
í undirbúningi fyrir lestarnám. 
Bæði loftdýnan og Lubbaefnið 
hafa nú þegar verið tekin í notkun 
við mikla ánægju okkar elstu og 
yngstu samfélagsþegna.
Í Lionsklúbbnum Hörpu er nú 31 
kona og er fundað einu sinni í 
mánuði frá september og fram í 
maí. Aldurshópurinn er breiður og 

Lionsklúbburinn Harpa styrkir Dvalarheimilið  
og Leikskólann

Elísabet Lára Björgvinsdóttir, ljósmyndari og blaðafulltrúi Lkl. Hörpu

Myndir: Afhendingar gjafa á dvalarheimili og leikskóla 

Vortónleikar 
Lúðrasveitar 

Stykkishólms 

í Stykkishólmskirkju á sumardaginn fyrsta - 
fimmtudaginn 21. apríl 

kl. 14:00

Ókeypis aðgangur  –  
Allir hjartanlega velkomnir!

 
Eftir tónleikana verður kaffisala 

til styrktar ferðasjóði.

er mikils virði að geta lagt eitthvað 
gott og þarft til samfélagsins um 
leið og við njótum gefandi og 
nærandi samveru. 
Helstu fjáraflanir klúbbsins eru 
ýmiskonar verkefni við þrif, 
vörutalning í Bónus og köku-
basarar fyrir jól og páska og 
viljum við þakka bæjarbúum fyrir 
það hvað alltaf er tekið vel á móti 
kökunum okkar. Einnig hefur 
klúbburinn tekið þátt í bæjar-
hátíðunum Dönskum dögum 
og Norðurljósum með því að 
vera með sölubása eða kaffi-
húsastemningu. Í haust buðu 
Lionsklúbbarnir í Stykkishólmi 
saman upp á sykursýkismælingar 
sem gekk mjög vel. 
Hörpukonur styrkja einnig SOS 
barnaþorp og styðja þar við 
stúlku í Króatíu sem nú er 8 
ára. Við fáum reglulega fréttir af 
stúlkunni og gleðjumst yfir því 
hvað henni gengur vel.
Starfið er fjölbreytt og verkefnin 
mörg en einnig er passað upp á 
það að á hverjum fundi sé eitthvað 
gott í gogginn og hressandi efni 
fyrir andann þó klúbburinn sé 
fyrst og fremst líknarfélag.
Meðal þess sem hefur verið til 
skemmtunar á Hörpu fundum í 
vetur er að samfundur með Lions 
kvennklúbbunum í  Ólafsvík og á 
Hellissandi var haldinn í október 
og voru það Hörpukonur sem í 
þetta sinn buðu heim. Klúbbarnir 
kynntu starf sitt og áttu góða 
stund saman.

Nóvemberfundurinn var helgaður 
veðri í tilefni þess að 170 ár 
voru frá því að elsta starfandi 
veðurathugnarstöð í heimi sem 
staðsett er í Stykkishólmi var 
sett á laggirnar. Voru konur 
hvattar til að mæta klæddar 
eins og þær vildu að veðrið væri 
þann daginn. Öll skemmtiatriði 
kvöldsins voru því tengd veðri 
s.s. ljóð og gamansögur og 
Wioletta veðurathugunarmaður 
okkar Hólmara fræddi okkur um 
starf sitt og sýndi ýmis gögn sem 
hún notar í starfinu. Það vill svo 
skemmtilega til að Wioletta er 
einnig Hörpukona. 
Desember fundurinn er alltaf 
helgaður jólastemningu, með 
hangikjöti og laufabrauði, jóla-
söngvum, jólasögum og jóla-
gjöfum og á janúarfundi spiluðum 
við m.a. félagsvist.
Við fáum einnig fyrirlestra til 
okkar og á febrúarfundinn kom 
t.a.m. Hanna Jónsdóttir og fræddi 
okkur um starfsemi Ásbyrgis, en 
þar starfar m.a. fólk með skerta 
starfsgetu.
Formaður klúbbsins þetta starfs-
ár er Steinunn I. Magnúsdóttir.
Með henni í stjórn eru Hafdís 
Björgvinsdóttir, Sólveig J. Ás-
geirsdóttir og Erna Guðmunds-
dóttir og situr hver stjórn í eitt ár 
í senn. Við viljum hvetja konur í 
Stykkishólmi til að hafa samband 
ef áhugi er fyrir því að kynna sér 
starf klúbbsins og ganga til liðs 
við okkur.
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Lúðrasveit 
Stykkishólms

https://www.skipavik.is
https://www.stykkisholmskirkja.is
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Ársfundur Stofnunar rannsóknarsetra Háskóla Íslands 
verður haldinn á Hótel Stykkishólmi föstudaginn 15. apríl nk. kl. 13:17.

DAGSKRÁ
13:00 SETNING ÁRSFUNDAR

Illugi Gunnarsson, mennta- og menningarmálaráðherra.

13:10 ÁVARP
Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands.

13:20 ÁVARP
Sturla Böðvarsson, bæjarstjóri Stykkishólmsbæjar.

13:30 ÆÐARRANNSÓKNIR Í 10 ÁR
Jón Einar Jónsson, forstöðumaður Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Snæfellsnesi.

14:00 Ka�i

14:30 HRINGRÁSARHAGKERFIÐ
Brynhildur Davíðsdóttir, prófessor í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands.

15:00 REGNSKÓGAR NORÐURSINS
Róbert Arnar Stefánsson, forstöðumaður Náttúrustofu Vesturlands.

15:20 AFRÁN Á ÆÐARHREIÐRUM Í BREIÐAFIRÐI
Aldís Erna Pálsdóttir, MS í lí�ræði frá Háskóla Íslands.

15:40 Ka�i

16:00 HREINDÝR OG MENN. RANNSÓKN Á SÖGU HREINDÝRA Á ÍSLANDI
Unnur Birna Karlsdóttir, sérfræðingur við starfsstöð Stofnunar rannsóknasetra Háskóla Íslands á Egilsstöðum.

16:00 SÚRNUN SJÁVAR VIÐ ÍSLAND: RANNSÓKNIR OG STAÐA ÞEKKINGAR
Hrönn Egilsdóttir, doktorsnemi við Hafrannsóknastofnun og Jarðvísindadeild Háskóla Íslands.

16:50 SAMANTEKT
Tómas Grétar Gunnarsson, forstöðumaður Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Suðurlandi.

Fundarstjóri: Sæunn Stefánsdóttir, forstöðumaður Stofnunar rannsóknasetra Háskóla Íslands.

Að dagskrá lokinni verður boðið til móttöku í Æðarsetri Íslands, Frúarstíg 6.

Gestir eru vinsamlega beðnir að skrá sig á á vef Stofnunar rannsóknasetra HÍ. Skráningu lýkur 7. apríl. 
Rútuferð verður frá Aðalbyggingu HÍ kl. 9.30 og aftur til Reykjavíkur að fundi loknum.
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