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Þær hafa staðið í ströngu 
Snæfellsstelpurnar síðustu 
dagana í úrslitakeppni Íslands-
mótsins.  Eftir öflugan leik hér 
heima s.l. sunnudag var jafnt komið 
með liðunum og því var leikinn 
oddaleikur í Hafnarfirðinum s.l. 
þriðjudagskvöld gegn Haukum.  
Leikurinn var æsispennandi 
en Snæfell tók forystu í fyrsta 
leikhluta og hélt til leiksloka.  Í 
þriðja leikhluta var eins og allt færi 
í fullan gang og bæði lið gáfu allt í 
leikinn.  Eftir svakalega spennandi 
síðasta leikhluta, þar sem 25 
sekúndna leiktími tók margar 
mínútur, var sigurinn innsiglaður. 
Denise Hayden Palmer var 

Hestamót

frettir@snaefellingar.is 

Íslandsmeistarar 
þriðja árið í röð

Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. 
löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is

Allar eignir á www.faststykk.is

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

kjörin mikilvægasti leikmaður 
úrslitakeppninnar. Gríðarlega 
góð stemning var í húsinu og 
fagnaðrlætin mögnuð meðal 
stuðningsmanna í Hafnarfirði, 
en fyrr um daginn fóru tvær fullar 
rútur stuðningsmanna suður auk 
fjölda einkabíla samtals voru 
seldir um 1700 miðar á leikinn.  
Fagnaðarlætin voru ósvikin 

heima í Hólmi þar sem fullt var út 
úr dyrum á Skúrnum á meðan á 
leik stóð.  Þar og á Bensó voru 
stuðningsmenn að fylgjast með.
Snæfellsstúlkurnar eru því 
Íslandsmeistarar þriðja árið í röð 
en ekki nóg með það þá eru þær 
einnig bikarmeistarar í ár.  
Til hamingju Snæfell

Íþróttamót Hestamannafélagsins 
Snæfellings fór fram í Stykkishólmi 
um liðna helgi þar sem fjöldi 
hestamanna af Snæfellsnesi í 
öllum aldursflokkum tók þátt.  
Vonir standa til að bætt verði 
verulega úr aðstöðu hestamanna 
í Stykkishólmi á næstunni þar 
samþykkt hefur verið að gefa út 
byggingarleyfi fyrir reiðskemmu 
hjá Skipulags- og byggingarnefnd 
Stykkishólmsbæjar. Þess má 
geta að alþjóðadagur íslenska 
hestsins er n.k. sunndag, 1.maí, 
og munu hestmenn víða um land 
bjóða heim af því tilefni.

Fjórir umsækjendur
Fjórir sóttu um stöðu skólastjóra 
Grunnskóla Stykkishólms sem 
auglýst var nýlega:  Berglind 
Axelsdóttir aðstoðarskólastjóri 
GSS, Dorota Feria Escobedo 
vörustjóri, Drífa Lind Harðardóttir 
umsjónarkennari hjá  Hjallastefnu 
og Svandís Egilsdóttir skólastjóri 
Gr.sk.Borgarfjarðar eystra.
Starfsmenn ráðgjafafyrirtækisins  
Attentus-Mannauður og ráðgjöf 
vinna nú úr umsóknum og leggja 
fram tillögu til bæjarstjórnar sem 
tekur endanlega ákvörðun um 
ráðningu í stöðuna.

Mynd: Þorsteinn Eyþórsson

http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
http://www.saeferdir.is
http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
http://www.saeferdir.is
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Næst komandi laugardag heldur 
Samkór Kópavogs tónleika í 
Stykkishólmskirkju kl. 17 þar sem 
Breiðfirðingakórinn í Reykjavík 
verður gestakór. 
Samkór Kópavogs var stofnaður 
árið 1966 af framsæknum og 
söngelskum Kópavogsbúum og 
fagnar því  50 ára afmæli sínu 
nú í ár. Kórinn er nú skipaður 
áttatíu félögum en þess má 

geta að nokkrir Snæfellingar eru 
þar á meðal. Söngstjóri kórsins 
frá árinu 2013 er Hólmarinn, 
Friðrik S. Kristinsson.  Tæplega 
fimmtíu félagar syngja í Breið-
firðingakórnum í Reykjavík undir 
stjórn Julian W. Hewlett.
Efnisskrá tónleikanna er fjölbreytt 
og við allra hæfi.  Miðaverð er kr. 
1.500 en frítt er fyrir eldri borgara.

Samkór Kópavogs og 
Breiðfirðingakórinn í 
Stykkishólmskirkju

frettir@snafellingar.is

Föstudaginn 
22. apríl sl. 
var haldin 
s a m æ f i n g 
í frjálsum 
íþróttum á 
vegum Sam-
Vest.

SamVest er samstarf í 
frjálsum íþróttum milli sjö 
héraðssambanda á Vesturlandi, 
sunnanverðum Vestfjörðum og 
Ströndum.
Fyrir ári sömdu SamVest og frjáls-
íþróttadeild FH um samstarf og 
eru samæfingar nú haldnar 3svar 
á vetri í nýju frjálsíþróttahöllinni 
í Kaplakrika í Hafnarfirði. Frjáls-
íþróttaþjálfarar FH aðstoða 
sem gestaþjálfarar á þessum 
æfingum, sem eru yfirleitt fyrir 10 
ára og eldri.
Um 25 krakkar mættu á sam-
æfinguna sl. föstudag og stóð 
hún í tæpar 3 klst. með upphitun, 
nestispásu og teygjum í lok 
æfingar. Krakkarnir fengu að æfa 
spretthlaup og grindahlaup, 

langstökk, hástökk, kúlu, spjót 
og kringlu, en hópnum er skipt í 
þrennt eftir aldri.
Laugardaginn 23. apríl kl. 11.00 
var svo haldið Vinamót á vegum 
SamVest, HSK-Selfoss og FH.
Mótið var haldið í Kaplakrika og 
gafst iðkendum SamVest þar 
tækifæri til að spreyta sig og fá 
árangur sinn skráðan. Mótið var 
fyrir 11-14 ára og voru margir 
að mæta á sitt fyrsta mót. Tólf 
þátttakendur voru frá SamVest 
af um 80 keppendum mótsins. 
Sjá má úrslit mótsins í mótaforriti 
FRÍ, en skv. því má sjá að margir 
voru að bæta sinn persónulega 
árangur.
Á mótinu bætti Birta Sigþórsdóttir 
úr Stykkishólmi héraðsmet HSH 
í kúluvarpi innanhúss í flokki 13 
ára stúlkna með 2 kg kúlu. Hún 
kastaði 12,31 m en héraðsmetið 
innanhúss átti hún sjálf síðan í 
nóvember sl. þegar hún kastaði 
12,17 m og bætti þá bæði metið í 
flokki 12 og 13 ára.

Æfing og mót hjá SamVest

F.h. Samvest, Björg Ágústsdóttir

http://www.olis.is/atvinna
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Opið hús!
Opið hús verður í leikskólanum í 

Stykkishólmi, föstudaginn 29. apríl  
frá kl. 14:00 – 16:00

Þar sýna börnin vinnu vetrarins.   
Boðið verður upp á veitingar.  

Allir velkomnir, sértaklega væntanlegir 
nemendur og fjölskyldur þeirra.

     
Með kveðju, 

 börn og kennarar leikskólans í 
Stykkishólmi.

Smáauglýsingar
5 manna fjölskylda sárvantar húsnæði til leigu í Stykkishólmi 
ekki seinna en frá 1.júlí n.k. til lok september. Þarf helst að vera 
4 svefnherb., skoða einnig húsnæði sem inniheldur 3, jafnvel 2 
svefnherb. Guðrún Svana, s: 861-8066, guddas22@gmail.com

Kynningarfundur
Samkvæmt 2.mgr. 30.gr. og  4.mgr. 40.gr. skipulagslaga nr.123/2010 er hér auglýstur 

kynningarfundur á eftirfarandi breytingu á aðalskipulagi og deiliskipulagstillögu. 

Vatnsás
Breyting á aðalskipulagi og nýtt deiliskipulag.

Meginmarkmið breytinga á aðalskipulagi Stykkishólmsbæjar 2002-2022 og nýja deiliskipulaginu er 
að skapa skilyrði fyrir meiri fjölbreytni í samsetningu íbúðarmarkaðarins. Stefnt að því að bjóða upp á 
lóðir undir minni raðhús eða sambýlishús, parhús og örfá einbýlishús ásamt því að breyta verslunar og 
þjónustusvæði í aðalskipulagi, þar sem meðal annars væri hægt að vera með þjónustu fyrir ferðamenn 

sem og aðra, rétt við Tjaldsvæði Stykkishólmsbæjar. 

Kynningarfundurinn verður í Ráðhúsi Stykkishólms, 3. hæð, Hafnargötu 3, föstudaginn 29. apríl 2016 milli 
klukkan 12:15 og 13:00.

Sigurbjartur Loftsson
Skipulags- og byggingarfulltrúi í Stykkisólmi.
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http://www.stykkisholmur.is
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Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar óskar kvennaliði Snæfells í körfubolta til hamingju með 
íslandsmeistaratitilinn eftir frábæra frammistöðu í úrslitaviðureigninni gegn Haukum 
undanfarna daga. 
Bæjarbúar eru stoltir af þessum framúrskarandi árangri á körfuboltavellinum, en þið hafið 
sýnt það og sannað hvers megnugar þið eruð þegar þið bætið  íslandsmeistaratitlinum við   
bikarmeistaratitilinn frá því í vetur. Íslandsmeistaratitill er frábær árangur en að vinna titilinn 
þrjú ár í röð er einstakur árangur á landsvísu. 
Starfið sem unnið hefur verið í kring um körfuknattleiksdeildina, af leikmönnum jafnt sem 
þjálfurum, stjórnendum og stuðningsmönnum, er til fyrirmyndar og ber það starf nú ávöxt 
enn einu sinni. Þessi einstaki árangur veitir ungum sem öldnum áhugamönnum mikla gleði og 
innblástur við að styðja liðið með ráðum og dáð. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar  óskar ykkur 
velgengni í komandi árum.

Fyrir hönd bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar,
Sturla Böðvarsson bæjarstjóri

Áfram Snæfell!

Hamingjuóskir til 
kvennaliðs Snæfells!
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