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Þórsnes kaupir nýtt skip

Bygging 
leiguíbúða

frettir@snaefellingar.is 

Hafin verður bygging á fjórum 
nýjum leiguíbúðum í Hólminum á 
þessu ári.
Skrifað hefur verið undir 
samkomulag á milli Snæverks 
ehf og Sæfells hf um byggingu 
og kaup á nýju húsi við Neskinn 
og forkaupsrétt að öðru húsi við 
sömu götu ef áætlanir ganga eftir.
Snæverk ehf í eigu Ásgeirs 
Ásgeirssonar í Stykkishólmi mun 
sjá um hönnum og byggingu 
hússins og Sæfell hf kaupir 
húsið fullbúið til notkunar með 
frágenginni lóð. Húsið verður 
tvær hæðir með 2 íbúðum á hvorri 
hæð. Innkeyrsla að neðri hæð 
verður frá Nesvegi og frá Neskinn 
að þeirri efri. Stærð íbúða er u.þ.b. 
85 fermetrar.
Að undanförnu hafa verið miklar 
umræður um skort á leiguhúsnæði 
í Stykkishólmi. Skorturinn hefur 
verið talinn flöskuháls frekari 
uppbyggingar og fjölgunar íbúa, 
því ekki finnst leiguhúsnæði fyrir 
þá sem vilja flytjast og eiga hér 
heima.
Snæverk ehf og Sæfell hf hafa því 
tekið höndum saman til að mæta 
þessari  þörf á leigumarkaði.
Byggingarframkvæmdir hefjast í 
sumar og áætlað er að íbúðirnar 
verði tilbúnar til leigu í apríl eða 
maí á næsta ári.

frettir@snaefellingar.is 

Þórsnes ehf hefur fest kaup á nýju skipi frá Noregi.  Skipið 
sem heitir Veidar 1 kemur frá Álasundi.  Það er smíðað 
1996 hjá Solstrand Verft í Noregi.  Það er talsvert stærra 
en Þórsnes SH sem fyrirtækið gerir út í dag.  Lengd þess 
er 43,32 metrar og breidd 10,50 metrar.  Skipið kemur 
í stað Þórsnes SH sem verður annaðhvort selt eða 
lagt.  Gamla Þórsnesið er smíðað 1964 og er því komið 
talsvert til ára sinna. Nýja skipið er útbúið bæði á línu og 
net.  Að sögn Eggerts Halldórssonar framkvæmdastjóra 
Þórsness ehf kemur skipið  þó ekki til Stykkishólms fyrr 
en næsta vor þar sem seljendurnir eru að smíða annað 
skip sem á að koma í staðinn.  Í áhöfn Þórsness eru 
10-14 manns og eru 14 klefar um borð í nýja skipinu, 
ásamt setustofu ofl þannig að öll aðstaða áhafnar batnar 
til mikilla muna frá því sem nú er.  Auk þess getur skipið tekið talsvert meira í lest og eykur það hagvæmni 
mikið.  Hjá Þórsnesi starfa um 45 manns og reksturinn hefur gengið ágætlega að sögn Eggerts.  Hráefni 
sem fyrirtækið vinnur úr er um 3000 til 4000 tonn á ári. Hrun hörpudisksins kom illa við fyrirtækið þar sem 
það hafði rétt áður keypt Rækjunesið.  „Við höfum fengið bætur vegna skelhrunsins en þær hafa hjálpað 
okkur mikið, en vert er að minna á að fyritækin í skelinni þurftu að láta frá sér aflaheimildir í Þorski til að halda 
skelinni.  Þetta var í upphafi kvótakerfisins og þá var talað um það kvótakerfið yrði ekki nema í 3-4 ár og hafa 
menn sjálfsagt látið þessa skerðinu ganga yfir sig vegna þess.“

Í nýlegri fundargerð Íþrótta- og æskulýðsnefndar Stykkishólms er m.a. lagt til að skólagörðum verði komið 
fyrir í bænum og er þessi staður m.a. til skoðunar.

Skólagarðar

Ath. nýtt netfang 
Stykkishólms-Póstsins 

frettir@snaefellingar.is

Heimasíða 
Stykkishólms-Póstsins 

er www.snaefellingar.is
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Þann 22. apríl komu þær 
Svanhildur og Petrína fyrir 
hönd Kvenfélagsins Hringsins í 
Stykkishólmi til þess að afhenda 
starfsbraut FSN pappírstætara 
að gjöf. Starfsbraut  FSN er 
ætluð nemendum sem hlotið hafa 
mikla sérkennslu í grunnskóla 
og hafa fötlunargreiningu frá 
Greiningarstöð ríkisins. Á 
brautinni byggist námið upp 
á því, að efla nemendur til 
sjálfstæðis í athöfnum daglegs 
lífs, til bættrar sjálfsmyndar 
og sjálfstæðis. Allt nám á 

brautinni er einstaklingsmiðað 
þar sem hver nemandi hefur 
einstaklingsnámsskrá.  Með 
einstaklingsmiðuðu námi er átt 
við að hverjum nemanda er mætt 
þar sem hann stendur námslega, 
fær námsefni við sitt hæfi og 
á sínum forsendum. Tæki sem 
þetta getur skapað nemendum 
brautarinnar verkefni og styrkt 
þau í sjálfstæðum vinnubrögðum. 
Þökkum við Kvenfélaginu 
Hringnum í Stykkishólmi kærlega 
fyrir góða gjöf sem mun koma að 
miklum notum.

Gjöf til starfsbrautar FSN
frettir@snaefellingar.is

Vantar varahlut? 

Erum að rífa í sundur:

Suzuki Vitara árg. 98
Subaru Legacy árg. 00
Skoda Octavia árg. 01 og 03
Subaru Impresa árg. 01
Nissan Terrano árg. 99
Ford Fiesta árg. 03
Hyundai Santa Fe árg. 02
Renault Megane árg. 05
Toyota Yaris árg. 05

Síminn er 893-7050

LAUGARDAGINN 14. MAÍ KL. 13-15
Á BRYGGJUNNI Í STYKKISHÓLMI

Á markaðnum gefst gestum kostur á að bragða á
margskonar ljúfmeti frá veitingamönnum og 

matvælaframleiðendum í Stykkishólmi og nágrenni.

Upplifun fyrir öll skilningarvitin

Starfsbraut FSN

Jákvæð niðurstaða í ársreikningi
Ársreikningur Stykkishólmsbæjar 
fyrir árið 2015 var tekinn til 
fyrri umræðu í bæjarstjórn s.l. 
mánudag. Seinni umræða verður 
17. maí n.k.
Það sem er jákvætt við rekstur 
bæjarsjóðs A og B hluta er að 
Hafnarsjóður var rekin með u.þ.b. 
13,9 millj. kr. hagnaði og Fráveita 
var rekin með 6,9 milljónir kr. 
Einnig er jákvætt að tekjur eru 
að aukast hjá Stykkishólmsbæ 
A-hluta eða úr 891,0 millj. kr.  árið 
2014 í 1.066,2 milljónir króna árið 
2015. Einnig hefur skuldahlutfall 
A-hluta stórlagast á milli ára og 
er 2015 107,5% af skatttekjum en 
var 126,8% árið 2014 og 135,8% 
árið 2013. Auk þess er það mjög 
gott að rekstrarjafnvægi áranna 
2013-2015 er jákvæð um 50,3 
milljónir króna.
Ársreikninginn í heild má sjá á vef 
Stykkishólmsbæjar.

Rekstrartekjur ársins 2015
Sveitarsjóður A hluti Samantekið A og B hluti
Ársr. Áætl. Ársr. Áætl.

Rekstrartekjur 1.006.282 1.008.849 1.150.983 1.081.927
Rekstrargjöld án 
afskrifta 957.421 855.525 994.286 880.222

Rekstrarniðurstaða án 
fjármagnsliða 108.861 153.324 156.697 201.705

Afskriftir -40.521 -42.030 -54.482 -57.467
Fjármagnsliðir -51.584 -57.737 -69.478 -82.317
Rekstrarniðurstaða 16.756 53.557 32.737 61.921
Efnahagur samstæðu Sveitarsjóður A hluti Samantekið A og B hluti
pr. 31.12.2015 í þús. kr. Ársr. Fyrra ár Ársr. Fyrra ár
Fastafjármunir 2.015.315 1.982.818 2.216.407 2.175.291
Veltufjármunir 361.883 327.099 169.297 131.973
Eignir samtals 2.377.198 2.309.917 2.385.704 2.307.264
Skuldir og eigið fé     
Eigið fé 1.150.753 1.103.806 982.950 920.030
Skuldbindingar 226.458 215.969 226.458 215.969
Langtímaskuldir 789.637 830.106 940.660 973.860
Skammtímaskuldir 210.350 160.036 235.636 197.405
Skuldir og eigið fé 
samtals 2.255.612 2.309.917 2.385.704 2.307.264

Hér er mynd af duglegum börnum sem söfnuðu hvorki meira né minna 
en 9932kr og afhentu fulltrúa Rauða krossins í Stykkishólmi. Vegna 
þess fannst formanni það tilvalið að gefa 68kr auka í þessa gjöf og gera 
upphæðina að sléttum 10.000kr sem þessi hörkuduglegu börn gefa til 
styktar Rauða krossins.
Þetta eru þau: Hugrún María Hólmgeirsdóttir, Jón Breki Sigurðsson, 
Þorvarður Daníel Einarsson og Aron Elvar Stefánsson

Styrktu Rauða krossinn
PARTASALA
VESTURLANDS 

Sími 893-7050 

www.partvest.is

Orgelsaga

Lista- og menningarsjóður
Stykkishólmsbæjar

Miðvikudaginn 18. maí kl. 11 verður ævintýrið 
um orgelpípurnar byggt á samnefndri bók, flutt í 
Stykkishólmskirkju.  
Áhugaverð sýning fyrir alla aldurshópa og allir 
velkomnir.   Enginn aðgangseyrir.

Í flutningi:
Guðnýjar Einarsdóttur 
organista og 
Bergþórs Pálssonar 
sögumanns

Danskir
Danskir dagar í Stykkishólmi 
verða haldnir 12.-14. ágúst n.k. 
Það er hún Anna Margrét sem 
heldur utan um undirbúning eins 
og í fyrra.

Dagana 23.-29. maí verður 
Hreyfivika í Stykkishólmi.
Þessa daga verður boðið upp á 
ýmis námskeið og fyrirlestra sem 
fyrr.  Kynnt nánar síðar.

Á döfinni í sumar er að halda  
leikjanámskeið með svipuðu 
sniði og áður en þó með breyttum 
áherslum. Fyrir börn í 1.-4. bekk 
verður boðið upp á leikja- og 
íþróttanámskeið frá 08:00-14:00
allan júní og fyrir börn í 5.-7. bekk 
verður boðið upp á smiðjur og 
íþróttir eftir hádegi.

Hreyfivika

Leikjanámskeið

Símon Hjaltalín formaður RKI-Stykkishólms

Messa verður í Stykkishólmskirkju  
15. maí, hvítasunnudag, kl.  14.00.

Fermt verður í messunni. 

Fermd verða: 
Ásgerður Erla Einarsdóttir Strand, Silfurgötu 6
Benjamín Ómar Kristjánsson, Aðalgötu 13
Ellert Þór Hermundarson, Nestúni 7
Gróa Hinriksdóttir, Tjarnarási 4
Jónatan Valby Unnarsson, Laufásvegi 14
Kristófer Kort Kristjánsson, Aðalgötu 13
Lárus Thorarensen Bogason, Skúlagötu 14
Lóa Kristín Kristjánsdóttir, Víkurflöt 3
María Margrét Káradóttir, Lágholti 3, 
Samúel Alan Hafþórsson, Borgarflöt 7

 
Helgafellskirkja
Messa verður í Helgafellskirkju 16. maí,  
2. í hvítasunnu, kl. 14.00.
Fermt verður í messunni.
Fermdir verða:

Örvar Sigurðsson, Hjallatanga 18
Gauti Ragnarsson, Lovenstad Noregi

Sumaráætlun Strætó tekur gildi 5. júní.  Tvær ferðir 
verða þá á dag alla daga. Frá Stykkishólmi fer 
vagninn kl. 16:40 (áður kl. 16:50) Frá Borgarnesi fer 
vagninn kl. 19:19 á virkum dögum og sunnudögum. 
Tvær ferðir á dag, önnur til og frá Arnarstapa, koma 
inn. Frá Stykkishólmi fer vagninn kl. 19:10 (áður kl. 
19:49) Seinni vagninn frá Hellissandi fer 9-10 mín. 
fyrr af stað en áður. - Sjá nánar á straeto.is

http://www.straeto.is
http://www.stykkisholmur.is/heilsuefling/mannlif/frettir/nr/202303/
https://www.facebook.com/orgelhus/?fref=ts
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Laugardaginn 14. maí kl. 
13 - 15 standa veitingamenn 
og matvælaframleiðendur í 
Stykkishólmi og nágrenni vaktina 
á ljúfmetismarkaði á bryggjunni 
í Stykkishólmi. Þar verður 
gestum og gangandi boðið upp 
á tilbúna smárétti og ljúffenga 
sumarlega drykki gegn vægu 
gjaldi. Markmiðið með verkefninu 
er að efla matarmenningu í 
Stykkishólmi og nágrenni, kynna 
fyrir gestum þá fjölbreyttu flóru 
sem er í boði í mat á svæðinu, ýta 
undir samstarf og nýsköpun hjá 
þeim sem vinna í þessum geira, 
draga fram ímynd Stykkishólms 
sem hágæðaáfangastaðar og 
síðast en alla ekki síst að skemmta 
sér og öðrum. Markaðurinn er 
styrktur af lista- og menningarsjóði 
Stykkishólmsbæjar. 

Vonum að við sjáum sem allra 
flesta og að veðrið leiki við okkur.

Stykkishólmz 
Bitter dúkkar 

upp á ný!

,Sara Hjörleifsdóttir og  
Theódóra Matthíasdóttir

Ágætu stuðnings – og 
styrktaraðilar Snæfells
Að loknu tímabili hjá meistara-
flokkum okkarí  körfuboltanum er 
stórt þakklæti efst í okkar huga.  
Starfið  hefur verið ótrúlega 
gefandi og um leið skemmtilegt. 
Við erum mjög  stolt af okkar 
hópum.  Í lokahófi KKÍ sem haldið 
var s.l. föstudag í Reykjavík 
var okkar starf verðlaunað með 
eftirfarandi hætti:
• Ingi Þór var kosinn besti 

þjálfarinn hjá kvk á tímabilinu.
• Haiden Palmer var kosin 

besti erlendi leikmaðurinn 
hjá kvk.

• Í 5 manna úrvaldsliði 
áttum við tvo leikmenn.                                                                                                 
Bryndís Guðmundsdóttir og 
Gunnhildur Gunnarsdóttir 
voru valdar í liðið.

• Besti varnarmaður kvk 
deildar, Gunnhildur 
Gunnarsdóttir

• Berglind Gunnarsdóttir var 

kosin prúðasti leikmaður 
deildarinnar af dómurum.

Slíkar tilnefningar sem þessar eru 
umbun til okkar allra fyrir vel unnin 
störf.  Körfuboltinn er hópíþrótt og 
því eru þessar viðurkenningar 
verðlaun fyrir heildarstörfin en 
sannarlega um leið til þeirra 
einstaklinga sem eiga í hlut.
Árangur okkar stelpna er 
ótrúlegur og hefur vakið mikla 
athygli hér á landi. Slíkur árangur 
auðveldar allt okkar starf, því það 
vilja allir  vera í sigurliði.  Gleðin, 
væntumþykjan um hver aðra, 
íþróttina sem og klúbbinn Snæfell 
hefur smitað svo mikið út frá sér 
og höfum við fengið heillaóskir 
úr hinum ólíklegustu áttum.                                                                              
Þessi leið stelpnanna að 
markmiðum sínum heillar alla. 
Strákarnir stóðu sig einnig mjög 
vel því það er deginum ljósara 
að við erum að sigla í gegn um 
ákveðið millibilsástand hjá þeim  
og erum búin að gera í 2 – 3 ár. 

Rétt við línuna bíða ótrúlega 
efnilegir ungir strákar sem eiga 
sannarlega eftir að halda merki 
Snæfells á lofti og því var 9. sætið 
í vor mjög mikilvægt, þ.e. allt 
betra en að falla niður um deild.
Okkar markmið verður áfram sem 
hingað til að vera í hópi þeirra 
bestu í báðum deildum og með 
það markmið á borðinu erum 
við byrjuð að undirbúa næsta 
keppnistímabil.
Um leið og við þökkum öllu okkar 
stuðnings sem og styrktarfólki 
fyrir ótrúlega aðstoð minnum við 
á að við ætlum að halda áfram 
á sömu braut og byggja ofaná 
það sem þegar hefur verið gert. 
Þannig verðum við bara betri og 
betri einstaklingar á góðum stað 
í lífinu.
Hólmurinn heillar endalaust og 
munum að við skiptum öll máli - 
Takk fyrir okkur.

Gunnar Svanlaugsson, 
formaður kkd Snæfells / meistaraflokkar  

Kveðja frá Snæfelli

Vegna komu Augnlæknis 
verðum í heilsugæslu 

Stykkishólms 
fimmtudaginn 19. og 
föstudaginn 20. maí.

Smáauglýsingar
Ég er að leita að íbúð til leigu fyrir tvær manneskjur frá 
september.  Upplýsingar veitir Ula í síma 7715822

Þriggja manna fjölskylda óskar eftir leiguhúsnæði frá og 
með 1. júní nk. helst til langtíma en skoðum alla möguleika. 
Linda 8694872 eða Haffi 8691588

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 miðvikudaginn 18. 

maí í Stykkishólmskirkju.  Þar 
munu Guðný, Fanney og Bergþór 
flytja ævintýrið á orgel kirkjunnar, 
sýna myndir samhliða og spjalla 
við gesti.  Leikskólabörn úr 
Stykkishólmi og Grundarfirði og 
yngstu bekkir Grunnskólanna 
í Stykkishólmi og Grundarfirði  
koma í kirkjuna þennan dag til að 
hlusta á ævintýrið um pípurnar.
Aðrir gestir eru hjartanlega 
velkomnir og það er  enginn 
aðgangseyrir.

Orgelsaga í 
Stykkishólmskirkju

Listvinafélag Stykkishólmskirkju

Áætlun Baldurs
Frá  Sun.-Fös.    
Stykkishólmi   15:00      
Brjánslæk 18:00
Aukaferð með Baldri laugardaginn 14. maí:
9:00 frá Stykkishólmi 
12:00 frá Brjánslæk

Vinsamlegast athugið, sækja þarf farmiða á  
skrifstofu Sæferða 30 mínútum fyrir brottför.

www.saeferdir.is

Vöktun á 13.000 á ári
ER ÞITT HÚS EKKI 

VAKTAÐ?

Við bjóðum vöktun á íbúðarhúsum 
á 13.000 kr. ár ári. 

Gerum einnig tilboð í vöktun á 
fyrirtækjum. 

Allar nánari upplýsingar í síma 893-7050. 
Vaktþjónustan VÖKUSTAUR
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http://www.saeferdir.is
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Laust starf hjá 
Sæferðum

Sæferðir vantar starfsmann á skrifstofu 
fyrirtækisins yfir sumartímann.

Nánari upplýsingar 
433 2257 eða seatours@seatours.isÁkvörðun hefur verið tekin um 

að sæta upp stúkurnar okkar 
tvær, í íþróttamiðstöðinni og við 
íþróttavöllinn. Fengist hefur styrkur 
til verkefnisins sem mun fara 
langt með að fjármagna sætin. 
Hann fæst ekki greiddur fyrr en 
uppsetningu sæta er lokið en til 
þess að koma verkinu af stað er nú 
leitað til fyrirtækja og einstaklinga 
með aðstoð við að ýta þessu úr 
vör. 
Fyrirtæki og einstaklingar sem 
styðja vilja framtakið geta 
keypt sæti í stúkunni inn í 
íþróttamiðstöðinni sem verður þá 

merkt viðkomandi, sé þess óskað.
Sætin verða sett upp í sjálfboða-
vinnu félaga og stuðningsfólks 
Snæfells.
Þessi háttur hefur víða verið hafður 
á og gengið vel.
Sæti fæst fyrir 10.000 kr. yfir árið, 
20.000 kr. fyrir þrjú ár og 25.000 kr. 
fyrir 5 ár.
Áhugasamir setji sig í samband 
við Sigfús Snæfells í síma 825-
7810 eða Sigfus71@gmail.com, 
Hjörleif Kristinn í síma 690-2068 
eða kiddimalla@simnet.is eða 
Magnús Inga í síma 864-8862 eða 
mib@simnet.is

www.simenntun.is

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi óskar eftir 
að ráða til sín verkefnastjóra í 50% starfshlutfall.
Starfsstöðin er á Snæfellsnesi en viðkomandi 
starfar að verkefnum á öllu Vesturlandi.

Spennandi starf

Starfssvið: 
• Skipulagning, umsjón og kennsla 

á námskeiðum Símenntunarmið-
stöðvarinnar

• Ráðgjöf og upplýsingamiðlun til 
stofnana, fyrirtækja og einstaklinga 
varðandi nám og ævimenntun

• Þátttaka í ýmsum þróunar- og 
samstarfsverkefnum á sviði 
framhaldsfræðslu

• Ýmis önnur verkefni sem til falla    
hverju sinni

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í 

starfi, menntun á sviði náms- og 
starfsráðgjafar og/eða menntunarfræða 
er æskileg 

• Þekking á atvinnulífi á Vesturlandi er 
kostur og þá sérstaklega Snæfellsnesi

• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í 
samskiptum

• Frumkvæði, framsýni og skipulagshæfni
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu     

og riti

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi er sjálfseignar-
stofnun, starfar á sviði framhaldsfræðslu og rekur 
þrjár starfsstöðvar á Vesturlandi; á Snæfellsnesi, 
á Akranesi og í Borgarnesi.  

Starfsemi Símenntunarmiðstöðvarinnar hefur farið 
vaxandi undanfarin ár og fjölmörg tækifæri eru til 
staðar til að starfa að fjölbreyttum  og áhugaverðum 
verkefnum í landshlutanum innan framhaldsfræðsl-
unnar og í samstarfi við hagsmunaaðila hverju sinni.

Viltu vera með okkur og sækja fram?

Umsóknarfrestur 
er til 30. maí
Upplýsingar veitir 
Guðrún Vala Elísdóttir 
– umsóknir sendist á 
vala@simenntun.is

Stúkurnar okkar sætaðar

Svona gæti stúkan við íþróttavöllinn litið út.

Svona gæti stúkan í íþróttahúsinu litið út.

Nýjar skólareglur
Í vetur hefur farið fram 
endurskoðun á skólareglum. 
Við vinnslu þeirra var horft 
til uppbyggingarstefnunnar 
Uppeldis til ábyrgðar.
Skólareglur

Nemendur eiga að:
sinna hlutverki sínu
láta aðra í friði
koma fram af kurteisi
bera ábyrgð á eigum sínum og skólagögnum
virða eignarétt annarra

Útireglur
Hjól, hlaupahjól og hliðstæð farartæki eru leyfð í og úr skóla og á 
sérstaklega auglýstum dögum.
Það er skylda að nota öryggishjálma.
Tækin eru á ábyrgð nemenda og foreldra.
Leyfilegt er að koma með snjóþotur og sleða þegar veður leyfir.
Skólalóð og leiktæki eru ætluð heilsdagsskólabörnum frá 13:00-
16:00.
Snjókastsvæði er á stóra körfuboltavellinum.

Tölvur og snjalltæki
Snjalltæki eru leyfð í 5. - 10. bekk.
Í kennslustundum eiga snjalltæki að vera geymd í tösku nema 
kennari leyfi annað.
Notkun snjalltækja er óheimil í matsal.
Tölvur og snjalltæki eru á ábyrgð eiganda.

Uppbygging
1. brot – atvik skráð hjá ritara

Nemandi er spurður um hlutverk sitt og hvort hann geti sinnt því, ef 
það nægir ekki er nemanda boðið að gera uppbyggingaráætlun og 
leiðrétta mistök.
Nemanda gefst tækifæri til að leiðrétta og bæta fyrir brot án beitingu 
viðurlaga.

2. brot – atvik skráð hjá ritara og í dagbók nemanda í Námfús
Starfsmaður skóla getur aðstoðað nemandann við að leysa úr sínum 
málum, einnig getur hann vísað málinu til foreldra ef hann hefur ekki 
aðstæður eða tök á að aðstoða nemandann.

3. brot – atvik skráð hjá ritara og í dagbók nemanda í Námfús
Málinu vísað til skólastjóra og foreldra þar sem unnið verður að 
uppbyggingaráætlun.

Við alvarleg brot eru foreldrar kallaðir til samstundis.
Grunnskólinn í Stykkishólmi

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

boðskort
Eru tímamót framundan?

Eigum gott úrval af boðskortum 
fyrir öll tækifæri. Sérhannað eða val 

um nokkrar gerðir.

anok margmiðlun 
Nesvegi 13  /  Stykkishólmi 

s. 534-2120  /  info@anok.is

Kynntu þér málið og kíktu 
á sýnishorn hjá okkur.

F E R M I N G

Kæru vinir og ættingjar

Þann 24. maí 2015 fermist ég í Stykkishólmskirkju kl. 14:00

Af  því tilefni langar mig að bjóða þér/ykkur að gleðjast með 

mér og fjölskyldu minni kl. 16:00 á Hótel Stykkishólmi.

Hlakka til að sjá þig/ykkur

Kveðja

Kristófer Kort
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F E R M I N G

Kæru vinir og ættingjarÞann 24. maí 2015 fermist ég í Stykkishólmskirkju kl. 14:00

Af  því tilefni langar mig að bjóða þér/ykkur að gleðjast með 

mér og fjölskyldu minni kl. 16:00 á Hótel Stykkishólmi.Hlakka til að sjá þig/ykkurKveðja
Helga Ósk

Kæru vinir og ættingjar

Þann 24. maí 2015 fermist ég 

í Stykkishólmskirkju kl. 14:00

Af  því tilefni langar mig að bjóða 

þér/ykkur að gleðjast með 

mér og fjölskyldu minni kl. 

16:00 á Hótel Stykkishólmi.

Hlakka til að sjá þig/ykkur

Kveðja

Benjamín Ómar

F E R M I N G
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Á fundi æskulýðs- og íþróttanefndar í lok apríl var m.a. umræða um 
mál sundlaugar Stykkishólms.  Rætt var m.a. um útfærslur á mögulegu 
fjölskyldukorti í laugina og annað tengt íþróttamiðstöð.  Forstöðumaður 
íþróttahússins, Vignir Sveinsson, hefur kannað málið og er niðurstaðan 
sú að það er aðeins Sundlaug Hafnarfjarðar sem býður upp á svipað.  
Tillaga hans er að fjölskyldukort í 6 mánuði kosti 24.000 kr. Umræða 
varð einnig á fundinum um hvort grundvöllur væri fyrir því að reyna 
að samhæfa sundkort og kort í ræktina.  Á fundinum var einnig rætt 
um aukningu ferðamanna í sundlaugina og séð fram á að það verði 
mikil aukning í sumar og að mati forstöðumanns má búast við mikilli 
aukningu og því líklegt að vísa verði fólki frá sundlaug með tilheyrandi 
óánægju gesta og tekjutapi. Nefndin telur orðið mjög brýnt að leysa 
klefamál og leita verði allra leiða til að bæta ástandið að einhverju leiti 
fyrir sumarið!!  Velt var upp hugmyndum hvort nýta mætti þurrkplássið 
betur? Hvort hægt væri að bæta við skápum þar og endurskipuleggja
búningsklefana. Gólfþvottavélin er ónýt en verið er að kanna hvort 
hagstæðara sé að leigja vél því miklir fjármunir fari í viðhald. Heitir pottar 
eru sagðir „lélegir“ í fundargerðinni og þörf sé á að fara að endurnýja 
þá.

Sundlaug Stykkishólms

frettir@snaefellingar.is

Eins og gengur og gerist þarf að upplýsa gesti 
og gangandi um eitt og annað t.d. hvað má og 
hvað ekki á viðkomandi stað. Til þess eru oft á 
tíðum sett upp skilti sbr. notkun umferðaskilta 
í þeim tilgangi.  Í síðustu viku voru sett upp 
skilti hér og hvar um bæinn og hafa vakið 
mikla athygli.  Þetta eru 
skilti sem banna hverskyns 
næturgistingu og að bannað 
sé að ganga örna sinna.  
Fleiri skilti eru væntanleg 
bæði við Súgandisey og 
við innkomuna í bæinn þar 

sem stóri vegvísirinn er. Allt vonandi til mikilla bóta.

Ný skilti 

http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
mailto:seatours@seatours.is
mailto:vala@simenntun.is
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Aðalfundur Verkalýðsfélags Snæfellinga verður haldinn 
á Hótel Stykkishólmi  fimmtudaginn 19. maí  kl. 17.30

Dagskrá:
• Venjuleg aðafundarstörf.
• Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár.
• Skýrslur stjórna sjóða félagsins fyrir liðið starfsár.
• Endurskoðaðir reikningar félagsins og sjóða lagðir fram til afgreiðslu.
• Lýst kjöri stjórnar félagsins og trúnaðarráðs.
• Lýst kjöri til annarra stjórna, nefnda og ráða sem lög og reglugerðir félagsins gera ráð fyrir.
• Kosning tveggja manna í kjörstjórn og tveggja til vara.
• Kosning löggilts endurskoðenda félagsins og félagslegra skoðunarmanna.
• Kosning siðanefndar.
• Lagabreytingar
• Önnur mál. 

Félagsmenn eru kvattir til að mæta.

Boðið verður upp á ferðir á fundinn, þeir sem þess óska er bent á að hafa samband 
við skrifstofur  félagsins  í síma 588 9191 fyrir 14. maí 2016.

Breytingartillögur til kjörstjórnar skulu berast fyrir 12. maí.

Stjórnin. 

Skipavík verslun - Aðalgata  24
Stykkishólmi - sími 430-1415

Fáið tilboð!
Kraftfag ehf  Sími 896-5332

kraftfag@simnet.is

Kraftfag er verktakafyrirtæki 
sem sérhæfir sig í 
malbikslögn.

Tökum að okkur verk fyrir 
einstaklinga, fyrirtæki og 
sveitafélög. 

Kraftfag  verður í 
Stykkishólmií ágúst 2016.

mailto:kraftfag@simnet.is
http://www.verks.is
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