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Um síðustu helgi fjölmennti Boccia 
lið Stykkishólms á Akranes til að 
taka þátt í Íslandsmóti FÁÍA (Félag 
áhugafólks um íþróttir aldraðra) 
60+ það var Félag eldri borgara á 
Akranesi sem stóð að mótinu auk 
FÁÍA af myndarskap.  En helgina 
á undan héldu gönguhópurinn 
Hebbarnir upp á 10 ára afmæli 
og fóru af því tilefni í Frystiklefann 
á Rifi á leiksýningu auk þess að 
fara út að borða í Ólafsvík.  Vel 
var mætt í ferðina og skemmtu 
göngufélagar sér hið besta.

Fjörið er hér

frettir@snaefellingar.is / Mynd Guðrún Ákadóttir.

Stóra upplestrarkeppnin á 
Snæfellsnesi og Nótan

Þessa dagana er ritið „Skref í 
rétta átt“ á leiðinni á öll heimili á 
Snæfellsnesi en í því er fjallað um 
umhverfisvottun sveitarfélaganna 
á Snæfellsnesi og hverju hún hefur 

skilað. Fyrir útgáfu ritsins standa 
Framkvæmdaráð Snæfellsness 
og Náttúrustofa Vesturlands en 
útgáfan var styrkt af Umhverfis- 
og auðlindaráðuneytinu. Í ritinu 

er meira en áratugar saga 
umhverfisvottunarverkefnis Snæ-
fellsness rakin og verkefnið 
útskýrt. Um leið er reynt að 
reynt að svara þeim spurningum 
sem forsvarsmenn verkefnisins 
hafa fengið í gegnum tíðina. 
Með ritinu fylgir margnota 
innkaupapoki merktur umhverfis-
vottunarverkefni Snæfellsness og 
er hann gjöf frá sveitarfélögunum 
á Snæfellsnesi. Á honum er að 
finna slagorðin hugsum áður 
en við kaupum og hugsum 

Skref í rétta átt

Síðastliðinn fimmtudag fór Stóra upplestrarkeppnin fram í Grundarfirði. Nemendur í 7. bekk í 
grunnskólum Snæfellsness tóku þar þátt og lásu hátt og snjallt fyrir gesti kvöldsins. Markmiðið 
með keppninni er að leggja rækt við vandaðan upplestur. Á meðfylgjandi mynd er hópurinn 
samankominn í Grundarfjarðarkirkju.  Jóhanna Magnea Guðjónsdóttir varð í fyrsta sæti, Minela 
Crnac í öðru og báðar úr Snæfellsbæ og Birta Sigþórsdóttir í Grunnskóla Stykkishólms í þriðja sæti.  
Snæfellsnes átti einn fulltrúa í lokahátíð Nótunnar í Hörpu fyrir skömmu en þar var á ferða Sigurður Guð-
mundsson saxafónnemandi við Tónlistarskólann í Stykkishólmi.  Hann stóð sig með stakri prýði í keppninni.

Allur hópurinn frá Snæfellsnesi í Grundarfjarðarkirkju.

frettir@snaefellingar.is / Mynd: Erla Friðriksdóttir

   Theódóra Matthíasdóttir, umhverfisfulltrúi 
Snæfellsness (theo@nsv.is)

áður en við hendum. Íbúar eru 
hvattir til þess að tileinka sér 
þessi einkunnarorð um leið og 
skorað er á alla að hætta að nota 
plastburðarpoka og leggja með 
því grunn að plastpokalausu 
Snæfellsnesi.
Ritinu og pokanum var ekki 
dreift á heimili þar sem fjölpóstur 
hefur verið afþakkaður. Því fólki 
er velkomið að láta vita hjá sínu 
sveitarfélagi.   

1 - 1 
Áfram Snæfell! 

Næsti leikur fimmtudagurinn 
21. apríl í Hafnarfirði kl. 19.15
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Fyrimyndardagurinn var haldinn 
um land allt á vegum vinnumála-
stofnunar 8 apríl síðastliðinn. 
Markmiðið með þessum degi 
er að gefa fólki með skerta 
starfsgetu tækifæri til að kynnast 
fleiri störfum í atvinnulífinu.  Með 
því að gerast gestastarfsmenn 
einn dag eða hluta úr degi. Um 
leið undirstrikuðum við það að 
öll getum við eitthvað og saman 
getum við ótrúlega margt.  Hér 
í bæ tóku þrjú fyrirtæki þátt í 
deginum og buðu til sín starfs-
mönnum úr Ásbyrgi. Nokkrir 
starfsmenn fóru á HVE og kynntu 
sér starfsemina þar. Tveir fóru til  
Sæferða og einn fékk að kynna 
sér starfsemina á Gistiheimilinu á 
Skúlagötu 4.
Í stuttu máli sagt var okkur öllum 
vel tekið og eiga þessir staðir 
hrós skilið fyrir góðan undir-
búning fyrir komu okkar. Við 
vorum öll boðin velkomin og 
eins kvödd þegar við fórum með 
þökkum fyrir samvinnuna.  Þetta 
var skemmtilegur dagur sem gaf 

okkur fjölbreytni í lífið og innsýn 
í fleiri störf.
Þessum degi var líka ætlað að 
vekja athygli á vinnusamningum 
fyrir fólk með skerta starfsgetu.  
Það er þannig að ef fyrirtæki 
ræður fólk með skerta starfsgetu 
í vinnu fær það 75% af launum 
starfsmannsins endurgreitt í tvö 
ár síðan lækkar endurgreiðslan 
niður í 50 %.
Á sumardaginn fyrsta ætlum við 
að fagna sumri með markaðs og 
kaffihúsastemmingu í Setrinu.  
Þar verðum við frá kl 14 – 17.
Starfsmenn Ásbyrgis verða með 
sölusýningu og ætlum við að 
selja þann varning sem við höfum 
verið að vinna að síðustu vikur og 
mánuði.  Einning ýmislegt sem 
okkur hefur áskotnast.  Ágóðinn 
rennur í fræðslu og skemmtisjóð 
starfsmanna. Kaffihúsastemming 
verður á vegum Dvalarheimilisins.
Þar verða seldar vöfflur, heitt 
súkkulaði og kaffi.  Ágóðinn 
rennur til efniskaupa í félagsstarf 
heimilisins. Það verður rífandi 

stemning, gleði og gaman.
Í síðustu viku sá Íslandspóstur 
um að koma í öll hús í bænum 
bæklingnum „Skref í rétta átt“ 
ásamt burðarpoka.  Flott verkefni 
þar á ferð,  við ættum öll að 
leggja okkur fram um  að minnka 
alla plast notkun. Við sem hér 
búum getum gert svo mikið betur 
í að flokka sorp.  Leggjum meiri 
metnað í þetta verkefni. 
Af þessu tilefni langar mig til 

að minna á að víða er peninga 
þörf.  Þarna var verkefni sem 
svo sannalega hefði verið 
hægt að nýta betur í okkar 
samfélagi. Þessi pakki var allur 
sendur út með Póstinum. Það 
hefði verið snilld að nýta þetta 
tækifæri sem fjáröflun fyrir t.d. 
góðgerðarfélög, íþróttaferðir eða 
tónlistarskólanemendur.
Stöndum saman og styðjum 
hvort annað.  

Fyrirmyndardagurinn, Sumargleði  
og allt að gerast í Ásbyrgi

Með kveðju, Hanna Jónsdóttir

Af ársfundi Stofnunar  rannsóknsetra HÍ í Stykkishólmi
Velheppnuðum ársfundi Stofnunar 
rannsóknasetra Háskóla Íslands er 
lokið en fundurinn var haldinn 
í Stykkishólmi í tilefni af  10 
ára afmæli Rannsóknaseturs 
Háskóla Íslands á Snæfellsnesi.
Afrakstri rannsókna við rann-
sóknasetrið m.a. á æðarfugli 
voru gerð góð skil í fyrirlestri 
Jóns Einars Jónssonar, forstöðu-
manns Rannsóknaseturs Háskóla 
Íslands á Snæfellsnesi.
Afraksturinn byggir m.a. á góðu 
samstarfi við æðarbændur, 
heimamenn, sveitarfélagið og 
Náttúrustofu Vesturlands. Með 
samstarfi og stuðningi þessara 
aðila má ná miklum árangri í 
starfi háskólastarfsemi á lands-
byggðinni eins og sýnir sig 
með Rannsóknasetri Háskóla 
Íslands á Snæfellsnesi. Á árs-
fundinum voru flutt áhugaverð 

erindi sem mörg hver tengdust 
lífríki Breiðafjarðar, önnur um 
náttúru og nytjar í víðum skilningi 
og umgengni mannsins við 
náttúruna.
Undir hatti Stofnunar rann-
sóknasetra HÍ starfa nú 7 rann-
sóknasetur með níu starfsstöðvar 
um landið og voru ársverkin á 
síðasta ári 19 talsins. Starfsemi 
rannsóknasetranna hefur styrkst 
á undanförnum árum og sannað 
gildi sitt við eflingu rannsókna, 
háskóla- og atvinnustarfsemi 
víða um land og aukið tengsl 
skólans við sveitarfélög, 
stofnanir, fyrirtæki, félagasamtök 
og einstaklinga. Rannsóknasetur 
Háskóla Íslands eru mikilvægur 
hlekkur í þeirri keðju þekkingar- 
og verðmætasköpunar sem 
Háskóli Íslands vill stuðla að.

Sæunn Stefánsdótti, forstöðumaður Stofnunar rannsóknarsetra HÍ

Jón Einar Jónsson flytur erindi sitt á ársfundinum./ Mynd: HÍ

Að loknum árfsfundi var bauð Æðarsetur Íslands gestum í móttöku í húsakynnum 
sínum við Frúarstíg sem stefnt er á að opni í vor.  Á myndinni frá vinstri: Róbert A. 
Stefánsson forstöðumaður Náttúrustofu Vesturlands, Sölvi Rúnar Vignisson frá 

Rannsóknasetri HÍ á Suðurnesjum, fyrsti forstöðumaður Rannsóknarsetursins hér 
á Snæfellsnesi Tómas Grétar Gunnarsson nú forstöðumaður Rannsóknaseturs 
HÍ á Suðurlandi, Böðvar Þórisson frá Rannsóknasetri HÍ á Suðurlandi og Árni 

Ásgeirsson hjá Rannsóknasetri HÍ á Snæfellsnesi. / Mynd: ÆÍ
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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

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

St. Franciskuspítali
Stykkishólmi 

Staða móttökuritara við HVE, 
Stykkishólmi

Laus er til umsóknar 70 % staða móttökuritara við 
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Stykkishólmi. 

Starfið felst m.a í símsvörun, tímabókunum, reikningagerð 
og uppgjöri. Starfið veitist frá 15. júní n.k. og æskilegt að 
viðkomandi geti gegnt 100% starfi fram í miðjan ágúst.

Hæfnikröfur:

• Góð íslensku- og ensku kunnátta

• 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”.  

Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá og skulu þær 
berast Hafdísi Bjarnadóttur, deildarstjóra, Heilbrigðisstofnun 

Vesturlands, Austurgötu 7, 340, Stykkishólmi,  
hafdis.bjarnadottir@hve.is og  veitir hún einnig  

nánari upplýsingar um starfið. 

Umsóknarfrestur er til  4. maí 2016.   

Aðalsafnaðarfundur Stykkishólmskirkju 
verður haldinn mánudaginn 2.maí kl. 20:00 í 

safnaðarheimili kirkjunnar.  
Venjuleg aðalfundarstörf. 

Þær Sigríður Erla Guðmundsdóttir  
og Lára Gunnarsdóttir bjóða 
Hólmurum og gestum hvaðanæva 
að í opið hús á verkstæði sitt 
við Aðalgötu 20 á sumardaginn 
fyrsta.  Þar hafa þær stöllur um 
nokkurt skeið starfað undir sama 
þaki.  Í Leir 7 vinnur Sigríður Erla 
með leirinn frá Ytri-Fagradal m.a. í 
borðbúnað og í Smávinum vinnur 
Lára með íslenska birkið og gerir 
úr þeim muni sem gleðja augað. 
Nú hafa þær sameiginlega unnið 
að nýrri afurð úr leir og tré undir 
heitinu Þúfa.  Hægt verður að 

kynna sér Þúfuna á opna húsinu 
hjá þeim á meðan Jón Svanur 
spilar dirrindí á nikkuna.  Opið 
verður frá kl. 14-16.

Sumarkomu fagnað í Leir 7

frettir@snaefellingar.is

http://www.saeferdir.is
http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
http://www.faststykk.is
https://www.hve.is
mailto:hafdis.bjarnadottir@hve.is
http://www.saeferdir.is
http://www.facebook.com/VBlandbunadur
http://www.faststykk.is
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Takk fyrir áskorunina Herdís 
mín. 
Hér kemur ein góð og auðveld 
uppskrift sem er vinsæl á 
mínu heimili.
 
Innihald:

Doritos
Hakk
Salsa sósa
Osta sósa
Rifin ostur

 
Hakkið steikt á pönnu, 
kryddað eftir smekk. Svo er 
salsa sósunni bætt útí. Takið 
eldfast mót og setjið mulið 
doritos í botninn, hakkið þar 
ofaná, osta sósan er smurð 
yfir hakkið og að lokum er 
settur rifin ostur. Setjið inn í 
heitann ofn í sirka 20 mínútur 
eða þar til osturinn er orðinn 
gylltur.  

Gott er að hafa með þessu 
eplasalat.

Innihald:
Græn epli skorin niður
Sýrður rjómi
Edik
Sykur
Allt blandað saman. 

Ég vil endilega skora á systur 
mína Guðnýju Lilju sem er 
búsett í Noregi ;)
Njótið vel!

Doritos réttur 
Guðnýjar systur

Kveðja Hafdís Björgvins.

Sumardagurinn fyrsti
   Safna-og sýningadagur á Snæfellsnesi

Á sumardaginn fyrsta, 21. apríl 2016, verður haldinn árlegur safna-
og sýningadagur á Snæfellsnesi. Söfn og sýningar opna dyrnar  

upp á gátt fyrir íbúa Snæfellsness og aðra gesti. 
Opið er a.m.k. á milli kl. 14 og 17 á eftirfarandi stöðum:

Stykkishólmur:
Norska húsið -  
Byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæla
Hafnargata 5

Eldfjallasafnið
Aðalgata 6

Helgafellssveit
Bjarnarhöfn, hákarlasýning.

Grundarfjörður
Sögumiðstöð
Grundargata 35
Snæfellingum og gestum þeirra er boðið í 
bíó. Svartihnjúkur-stríðssaga úr Eyrarsveit 
verður sýnd í Bæringsstofu, kl. 14 og 16.

Sögustofa Inga Hans
Læk
Sæbóli 13

Ólafsvík
Pakkhúsið
Ólafsbraut 12

Átthagastofan
Kirkjutún 2
Sýning Guðjóns Kristinssonar

Rafstöðin í Ólafsvík
Sýning á búnaði sem notaður  
hefur verið í áranna rás.

Arnarstapi
Samkomuhúsið
Gripir úr eigu Þórðar frá Dagverðará.

Allir velkomnir og 
aðgangur er ókeypis.

Skipuleggjandi safna- 
og sýningardagsins 
er Svæðisgarðurinn 
Snæfellsnes í samvinnu 
við markaðs, menningar-
og kynningarfulltrúa á 
Snæfellsnesi
Snæfellingar eru hvattir til 
að nýta sér þetta tækifæri. 
Kennarar og aðrir þeir sem 
vinna með börnum geta t.d. 
fengið góðar hugmyndir til 
að nýta í átthagafræði. Við 
ættum öll að þekkja söfn og 
sýningar á Snæfellsnesi. 
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Íslandspóstur óskar eftir 
starfsmanni í sumarafleysingar 

í 100% stöðu.

Bréfbera/bílstjóra 
í Stykkishólmi og Grundarfirði. 

Bílpróf æskilegt. 

Nánari upplýsingar veitir Símon, 
825-1135/simonh@postur.is

Umsóknir óskast sendar á 
simonh@postur.is fyrir 9. maí.
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mailto:simon@postur.is


Stykkishólms-Pósturinn, 15. tbl. 23. árgangur 20. apríl 2016

www.snaefellingar.is                                                                                    5                                                                   frettir@snaefellingar.is    

Vortónleikar Lúðrasveitar Stykkishólms
í Stykkishólmskirkju á sumardaginn fyrsta fimmtudaginn 21. apríl kl. 14:00. 

Fram koma Litla Lúðró og Stóra Lúðró og skarta öllu því flottasta sem þær eiga. 
Stjórnandi Martin Markvoll 

Ókeypis aðgangur. – Allir hjartanlega velkomnir!  
Eftir tónleika verður hið rómaða kökuhlaðborð lúðrasveitarinnar til ágóða  

fyrir ferðasjóð, verð kr. 1.000, kr. 500 fyrir yngri en 14 ára.

DEKK OG SMUR EHF
NESVEGUR 5
340 STYKKISHÓLMUR
S: 438-1385
GSM: 895-2324

Hágæða sumardekk, 
á verði sem kemur á óvart

ÚRVAL DEKKJA Á FRÁBÆRU VERÐI
SAMA VERÐ OG Í REKJAVÍK

VERSLUM Í HEIMABYGGÐ

10% 

staðgreiðsluafsláttur 

af dekkjum

NÚ ER KOMIÐ AÐ ÞVÍ!

Tími sumardekkjanna kominn!
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Í vetrarlok sest ég niður í þeim 
tilgangi að fara aðeins yfir þau 
mál sem efst eru á baugi og mikil 
umfjöllun hefur verið um í bænum 
á undanförnum vikum.
Þegar ég gaf kost á mér til setu á 
lista H listans vorið 2014 var það 
ekki síst vegna stöðu öldrunar-
þjónustunnar og þess aðbúnaðar 
sem eldri borgarar Stykkishólms 
búa við. Ég get því að miklu leyti 
tekið undir orð þeirra sem hafa 
tjáð sig í prent- og netmiðlum um 
málið að undanförnu og að mestu 
er ég nokkuð sammála þeim sem 
hafa tjáð sig um þau mál. 
Í þessari umræðu er þó vafasamt 
að blanda saman viðbyggingu 
við skólann og húsakosti dvalar-
heimilisins og í því ljósi langar mig 
að koma á framfæri staðreyndum 
sem vert að hafa til hliðsjónar í 
umræðunni. 
Mikilvægt er að hafa í huga að það 
er á hendi ríkisins að standa að 
byggingu hjúkrunarrýma og skal 
greiðsluþátttaka sveitarfélags 
að lágmarki vera 15% af 
byggingarkostnaði. Fyrrverandi 
meirihluti gekk frá viljayfirlýsingu 
við ríkið og Heilbrigðisstofnun 
Vesturlands árið 2012 um það 
að breyta húsnæði sjúkrahússins 
með þeim hætti að reka mætti 
þar hjúkrunarheimili bæjarins 
sem uppfyllti kröfur um aðbúnað. 
Um þetta var sátt þvert á alla 
pólitík og frá upphafi og löngu 
áður en ég tengdist bæjarmálum 
hef ég stutt það að þessi leið 
verði farin. Því miður fór það 
svo að ekki var gengið frá öllum 
endum í því samkomulagi er 
snéri að fjármögnun ríkisins og 
samþykkti Samstarfsnefnd um 
opinberar framkvæmdir að setja 
verkið af stað þrátt fyrir harðorðar 
frábendingar frá fjárlagaskrifstofu 
Fjármálaráðuneytisins um að 
ekki hefði fengist samþykki þess 
ráðuneytis né þings til að hefja 
framkvæmdir og fjármögnun 
væri því engin til verksins. Á 
þeim grundvelli  hafði  málið 
verið  sett á “ís” í ráðuneytinu 
við stjórnarskipti 2013 þar sem 
engar heimildir voru til staðar. 
Í fullri sátt bæjarstjórnar var 
ákveðið að halda viðræðum 
áfram í upphafi nýs kjörtímabils 

árið 2014 og reyna til fullnustu að 
fá verkið samþykkt eftir réttum 
leiðum með það að markmiði að 
gera fallegt hjúkrunarheimili við 
Austurgötuna og styrkja að auki 
rekstrargrundvöll sjúkrahússins. 
Mikil vinna liggur að baki þessu 
og er staðan núna sú að ráðu-
neyti heilbrigðismála hefur 
samþykkt að vísa verkefninu til 
Framkvæmdasýslu ríkisins og 
síðar til samstarfsnefndar um 
opinberar framkvæmdir. Málið er 
því komið af stað aftur og á bak 
við það liggur mikil vinna. Það er 
einlæg trú okkar að innan tíðar 
komist  málið á þann rekspöl 
sem þarf  og munum við ekki 
sætta okkur við aðra niðurstöðu  
af hálfu ríkisins en að málinu 
verði tryggð framganga á þessu 
kjörtímabili.
Það væri því bæði óeðlilegt og 
óábyrgt af bæjaryfirvöldum að 
fara af stað með aðrar útfærslur 
á meðan að málið er í þessum 
farvegi hjá ráðuneytinu og í raun 
mjög mikið undir að samningar 
náist.

Húsnæði
Sú upphæð sem við áætlum 
að setja í nýbygginguna sem 
hýsa mun Amtsbókasafnið og 
bæta aðstöðu grunnskólans er 
ekki af þeirri stærðargráðu að 
við hefðum getað byggt nýtt 
hjúkrunarheimili og því er mínu 
mati ekki rétt að blanda þessari 
umræðu saman. Við höfum hins 
vegar fullvissu endurskoðenda 
bæjarins fyrir því að við getum 
staðið við okkar hluta í samningi 
við ríkið um endurbætur á 
húsnæði sjúkrahússins þegar að 
undirritun hans kemur.
Í undirbúningsvinnu fyrir 
kosningar 2014 fórum við og 
kynntum okkur húsakost og 
starfsemi bæjarins. Í þeirri 
yfirferð varð okkur ljóst að 
félagsmiðstöðin, grunnskólinn 
og tónlistarskólinn byggju við 
óviðunandi húsakost og var 
okkar vilji skýr um að bregðast 
við því. Þegar ákvörðun var 
tekin um að ráðast í viðbyggingu 
við grunnskólann lá fyrir að 
með þeirri byggingu gætum við 
leyst að hluta til úr þrengslum í 
grunnskólanum þar sem hluta af 

aðstöðu Amtbókasafnsins mætti 
svo vel nýta til kennslu auk þess 
sem rúmlega 100 fm. losna þar 
sem áður var skólabókasafn. 
Opnunartími Amtbókasafnsins 
og kennsla í grunnskólanum er 
ekki á sama tíma og því fjölmörg  
tækifæri sem kennarar og 
nemendur geta nýtt til fjölbreytni í 
skólastarfinu sem væri skipulagt 
í samvinnu starfsmanna Amt-
bókasafns og grunnskólans.Með 
þessari leið leysum við því miður 
ekki úr þeim vanda sem tengist 
húsakosti tónlistarskólans, en 
engu að síður hefur verið farið 
í kostnaðarsamar úrbætur sem 
verða að duga þar til ráðist verður 
í byggingu nýs tónlistarskóla eins 
og áætlanir gera ráð fyrir.

Skólastefna Stykkishólmsbæjar 
Nú er í gangi vinna við skólastefnu 
sem mun ljúka með skólaþingi 
laugardaginn 21.maí þar sem 
öllum íbúum gefst kostur á að 
taka þátt í mótun skólastefnunnar. 
Skólastefnu Stykkishólmsbæjar 
er ætlað að ná til alls skólastarfs 
sem og æskulýðsstarfsins í 
bænum. Í þeirri vinnu hafa komið 
upp ýmsar hugmyndir sem 
við getum nýtt okkur m.a til að 
koma félagsmiðstöðinni í betra 
húsnæði. Bærinn á mikið af 
vannýttu húsnæði sem með sam-
stöðu og vilja má nýta betur m.a 
undir félagsaðstöðu unglinganna.

Skipulag miðbæjarins
Ég verð að játa að ég undra 
mig á umræðunni sem tengist 
fyrirhuguðum byggingum og 
skipulagi í miðbænum. Vissulega 
er miðbærinn okkar allra en er 
ekki Stykkishólmur okkar allra?
Hvar væri miðbærinn okkar og 
gömlu fallegu uppgerðu húsin án 
framtakssamra athafnamanna 
og kvenna sama hvaða nafni 
sem þeir nefnast, sem valið 
hafa að gera upp og byggja nýtt 
í anda þeirra húsa sem fyrir eru 
og stuðlað hafa að húsafriðun? 
Vissulega þarf að vanda til verka 
í miðbænum sem og annars 
staðar og það munum við gera.

Að lokum
Ég er þakklát því góða starfsfólki 
sem valist hefur til starfa á 

dvalarheimilið og sinnir þar 
sínum störfum af kostgæfni og 
ekki verður um það deilt að eldri 
borgurum er vel sinnt í hús-
kynnum dvalarheimilisins. En 
við getum öll verið sammála um 
að brýnna aðgerða er þörf um 
úrbætur er snúa að aðstöðu og 
að því vinnum við.
Eins og fram kom í ágætri grein 
Árna Ásgeirssonar í síðustu viku 
þá er krafa bæjarbúa á hendur 
bæjaryfirvalda um úrlausnir í 
hinum ýmsu málum mikil og 
eðlilegt að svo sé. Þessum 
erindum greiðum við úr eftir bestu 
getu og í eins mikilli sátt við íbúa 
og nokkur kostur er. Það veldur 
mér áhyggjum ef við sem hér 
búum og höfum kosið að fjárfesta 
í fasteignum og fyrirtækjarekstri 
föllum í þá gryfju að tala bæinn 
okkar niður eins og nokkuð hefur 
borið á undafarið. 
Höldum áfram að hafa skoðanir 
og vera gagnrýnin, það er okkur 
öllum hollt, en myndum okkur 
skoðanir að vel athuguðu máli. 
Ég hvet bæjarbúa til að leita eftir 
upplýsingum finnist þeim þær 
ekki liggja ljósar fyrir. Netföng 
bæjarfulltrúa má finna inn á 
heimsíðu Stykkishólmsbæjar og 
til þeirra má leita. 
Mín ósk okkur öllum til handa er 
að við getum átt málefnalegar 
samræður um hagsmuni 
bæjarins, slíðrum sverðin og 
látum heildarhagsmuni Stykkis-
hólmsbæjar vera ofar pólitískri 
orrahríð sem engum er til gagns.
Að lokum óska ég bæjarbúum 
gleðilegs sumars og þakka 
samstarfið á liðnum vetri

Af bæjarmálum

Hafdís Bjarnadóttir, forseti bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar. hafdisbj@simnet.is
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Stykkishólmsbær - sumarstörf 2016

Starfsmenn óskast til starfa hjá Stykkishólmsbæ  
í eftirtalin störf:

• Starfsmenn í Áhaldahúsi
• Verkstjóri Vinnuskóla
• Flokkstjórar við Vinnuskólann
• Starfsmaður í Eldfjalla- og Vatnasafn

 
Umsóknarfrestur er til  13. maí n.k.
 
Vinnuskólinn byrjar 6. júní og er mæting kl. 8:00 við Áhaldahús 
Stykkishólmsbæjar, Nesvegi 7. Umsóknareyðublöðum Vinnuskóla verður 
dreift í grunnskólanum í apríl.
 
Krakkar fæddir árið 2002 vinna í  5 vikur frá 6. júní - 8. júlí
Krakkar fæddir árið 2001 vinna í 8 vikur frá 6. júní - 29. júlí
Krakkar fæddir árið 2000 og fyrr vinna í 10 vikur frá 6. júní -12. ágúst
 
Vegna starfa í áhaldahúsi og flokkstjóra við Vinnuskóla veita Þór 
Örn Jónsson bæjarritari og Högni Högnason, bæjarverkstjóri nánari 
uppslýsingar.
 
Vegna sumarstarfs í Vatnasafninu veita Þór Örn Jónsson bæjarritari 
og Arnór Óskarsson forstöðumaður Eldfjalla- og Vatnasafns nánari 
upplýsingar í síma 433-8154.
 
Umsóknareyðublöðum fyrir sumarstörf má nálgast á bæjarskrifstofu að 
Hafnargötu 3 og á www.stykkisholmur.is undir Stjórnsýsla/Skjalasan-
Fundargerðir/Eyðublöð-Umsóknir.

http://www.stykkisholmur.is undir Stj�rns<00FD>sla/ Skjalasafn-Fundarger<00F0>ir/ Ey<00F0>ubl�<00F0>-Ums�knir.
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Kynnir: Helga Hafsteinsdóttir, formaður. 
Ræðumaður: Steinunn Magnúsdóttir.
Grunnskólakennari Stykkishólmi.
Karlakórinn Kári.
Gyl� Örvarsson og Trausti Gunnarsson. 
Magga Stína og undirleikari. 
Ka�veitingar.

Kynnir: Bervin Sævar Guðmundsson sjómaður.
Ræðumaður: Valmundur Valmundarson.
Formaður Sjómannasambands Íslands.
Karlakórinn Kári.
Gyl� Örvarsson og Trausti Gunnarsson. 
Magga Stína og undirleikari.

Kynnir: Guðmunda Wíum ritari SDS.
Ræðumaður: Valmundur Valmundarson. 
Formaður Sjómannasambands Íslands.
Karlakórinn Kári.
Gyl� Örvarsson og Trausti Gunnarsson. 
Magga Stína og undirleikari.
Ka�veitingar.
Sýning eldriborgara.

Félagsmenn og aðrir íbúar eru hvattir til að mæta og eiga saman góðan dag.

Börn verða að vera í fylgd með fullorðnum.

1. maí samkomur Verkalýðsfélags Snæfellinga 
og Starfsmannafélags Dala- og Snæfellsnessýslu 

verða haldnar sem hér segir

1.  maí  2016

Í Snæfellsbæ hefst dagskrá í Klifi kl. 15.30

Í Grundarfirði hefst dagskrá kl. 14.30 í Samkomuhúsinu

Boðið verður í bíó 
í Kli� kl. 18.00 

     
Fyrir alla á Snæfellsnesi
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