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Langþráður draumur um reiðskemmu í 
Stykkishólmi að rætast

Dýravinir og skógurinn
Eins og allir vita þá er skógræktar-
svæðið við Grensás mjög vinsælt 
útivistarsvæði og eru bæði 
Hólmarar og gestir duglegir að 
nýta sér svæðið enda skjólsælt.
Heldur hefur þó hallað undan fæti 
þó svo að aðstaða hafi batnað 
talsvert á síðustu árum en oft á 
tíðum er umgengni um að kenna.  
Þannig hefur mátt sjá umbúðir 
utan af mat eða drykkjarílát ýmis-
konar og jafnvel notaðan klósett-
pappír með tilheyrandi fylgifé á 
svæðinu í gegnum tíðina. Í fyrra 
tók Skógræktarfélag Stykkis-
hólms, sem hefur umsjón með 

svæðinu, þá ákvörðun að 
fjarlægja ruslatunnur.  Ítrekað 
hafði kviknað í tunnunum og 
það skapað eldhættu.  Að sögn 
Trausta Tryggvasonar formanns 
skógræktarfélagsins mátti merkja 
það í kjölfarið að umgengni 
lagaðist og rusl sem skilið var eftir 
minnkaði.  Það voru helst einnota 
grillin sem eyðilögðu sorpílátin en 
þau skemma einnig út frá sér á 
öðrum munum eins og bekkjum 
og borðum. Það var því meðvituð 
ákvörðun að hafa ekki sorpílát á 
þessu útivistarsvæði. Þeir sem 
hyggjast nýta sér svæðið þurfa 

því að taka með sér það rusl sem 
til verður. Að því sögðu er ekki 
úr vegi að brýna þá sem ganga 
um skóginn að ganga vel um og 
skilja við svæðið eins og þeir vilja 
koma að því.  Allt of mikið er um 
það að bekkir, borð og jafnvel 
grill séu flutt á milli lundanna 
og það er sjálfsagt að skila því 
til baka á sinn stað eftir notkun. 
En þrátt fyrir að umgengni hafi 
batnað að sögn Trausta þá 
gerðist það í síðustu viku að 
gengið var fram á Bónuspoka í 
skóginum og hugðust gangandi 
gestir taka pokann og henda 

í ruslatunnu sem ekki fannst.  
Þegar betur var gáð að innhaldi 
pokans brá viðkomandi heldur 
betur í brún því í pokanum voru 
3 kettlingar!  Í fyrstu sýndust þeir 
ekki með lífsmarki en svo kom 
annað á daginn.  Var pokanum 
með kettlingunum komið í réttar 
hendur. Það fylgir því ábyrgð að 
halda gæludýr og vandalaust að 
sjá svo um hnútana að fjölgun 
eigi sér ekki stað hjá dýrunum sé 
það vilji eigenda þeirra.  En að 
losa sig við hræ (sem voru þó á 
lífi) af dýrum í skógræktina er ekki 
boðlegt. Það kviknar sú spurning 
hvaða augum íbúar Stykkishólms 
líta þetta svæði!

frettir@snaefellingar.is 

Laugardaginn 4. júní síðastliðinn 
var fyrsta skóflustunga tekin að 
reiðskemmu á svæði Hesta-
mannafélagi Stykkishólms 
(HEFST) við Fákaborg.
Það voru krakkarnir í HEFST 
sem tóku skóflustunguna en 
mjög líflegt barnastarf hefur verið 
í félaginu í vetur og mun þessi 

aðstaða bæta verulega úr í þeim 
málaflokki, þar sem ítrekað hefur 
þurft að fresta barnanámskeiðum 
vegna veðurs. Reiðskemman 
verður 38x18metrar að stærð og 
hljóðar kostnaðaráætlun upp á 26 
milljónir króna.  Félagar í HEFST 
hafa fjármagnað um 5 milljónir, 
4,5 milljónir komu í styrk frá 

Snæfellingi, Hestamannafélags 
Snæfellsness og 12 milljónir 
frá Stykkishólmsbæ sem greitt 
verður á þremur árum. 
Framkvæmdir við skemmuna 
eru að fara í gang á næstu 
dögum og stefnt á að taka 
skemmuna í notkun í haust. 
Hestamenn munu sjálfir vinna að 

framkvæmdum auk verktaka á 
byggingartímanum.  Tvær aðrar 
reiðskemmur rísa á Snæfellsnesi 
þetta ár, í Ólafsvík og á Lýsuhóli.
Aðstaða fyrir hestaíþróttina ætti 
því að stórlagast á Snæfellsnesi 
við þessar framkvæmdir.

frettir@snaefellingar.is 

Vegna sumarleyfa kemur Stykkishólms-Pósturinn ekki út 23. júní, 14. og 21. júlí
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Fjölskylduhátíðin Danskir Dagar 
í Stykkishólmi verður haldin 
hátíðleg
12.-14. ágúst næstkomandi. 
Svo að hátíðin heppnist vel 
og allt gangi upp þurfum við 
á því að halda að allir hjálpist 
að, bæði einstaklingar og 
fyrirtæki. Ef allir leggja sitt af 
mörkum geta vinir og ættingjar, 
heimamenn, brottfluttir Hólmarar 
og aðrir gestir hátíðarinnar notið 
samverunnar og átt góðar stundir 
saman. Okkur langar að óska 
eftir sjálfboðaliðum sem eru 
tilbúnir að taka að sér verkefni á 
borð við umsjón með viðburðum 
á hátíðinni eða við undirbúning 
hátíðarinnar, því margar hendur 

vinna létt verk. Okkur langar 
einnig að óska eftir hópum sem 
vilja taka að sér fjáröflunarverkefni 
tengd hátíðinni.
Það er alltaf gaman þegar 
Hólmarar koma fram og sýna 
hæfileika sína og því þætti okkur 
gaman ef einstaklingar, hópar 
eða fyrirtæki sem hafa áhuga á 
að taka þátt setji sig í samband 
við okkur í síma 848-6325 eða 
danskirdagar@stykkisholmur.
is. Þátttaka gæti verið fólgin 
í atriðum á sviði, viðburðum í 
fyrirtækjum, bæjarskreytingum, 
gjörningum, listasmiðjum, bjóða 
heim vikuna fyrir hátíðina og 
margt fleira. Einnig eru allar 
hugmyndir bæjarbúa vel þegnar.
Við ætlum að breyta aðeins til 
í ár og hafa mörg minni tjöld 
á markaðssvæði í stað stóra 
tjaldsins, auk þess sem fólk 
getur komið með sín eigin tjöld. 
Ef áhugi er á að vera með bás, 
koma með eigið tjald eða taka 
þátt í skottmarkaði þá endilega 
hafið samband.

Danskir dagar

Sumarkveðja, nefndin

Við leitum að sumarstarfsmanni til þess að 
þrífa hús í sumar sem er 150m2.

Skipta á rúmum og gera húsið huggulegt. 

Greitt fyrir hvert skipti krónur 15.000kr. Húsið er vel bókað 

og því er um fínan aukapening að ræða, amk 2 í viku. 

Áhugasamir hafi sambandi við Lilju í síma 692-0032 

eða email: birgisdottirlilja@gmail.com

Það var hátíðleg stund að 
vanda þegar Grunnskóla 
Stykkishólms var slitið í síðustu 
viku. Athöfnin fór að venju fram 
í Stykkishólmskirkju. Það sem 
gerði þó athöfnina öðruvísi nú 
en oft áður að skólastjóri GSS, 
Gunnar Svanlaugsson, til 22 ára 
var að slíta skólanum í síðasta 
sinn. Auk hans eru fjórir kennarar 
sem kveðja skólann að þessu 
sinni. Það er óhætt að segja að 

það fari ekki allir skólastjórar í 
fötin hans Gunnars þegar kemur 
að allmennu stuði og stemningu.  
Gunnar stýrði fjöldasöng við 
athöfnina eins og honum einum 
er lagið auk þess sem hann tók 
lag fyrir gesti sem hann flutti í 
skólahljómsveit í Hólminum árið 
1968. 10 bekkur kvaddi skólann 
sinn og verðandi 1. bekkur var 
boðinn velkominn. 

Skólaslit Grunnskóla 
Stykkishólms

frettir@snaefellingar.is

ÚTBOÐ 

 
Stykkishólmsbær óskar eftir tilboðum verktaka 
í byggingu bókasafns við grunnskóla bæjarins. 
Um er að ræða húsnæði fyrir Amtsbókasafn og 
skólabókasafn við Grunnskólann Stykkishólmi.

Viðbyggingin er um 550 m² steinsteypt hús á einni hæð. 

Útboð verksins nær til allra þátta þ.e. jarðvinnu, 
uppsteypu og stálsmíði, tæknikerfa, frágangs innan- og 
utanhúss auk lóðar. Laus búnaður er undanskilin.

Byggingunni skal skilað fullbúinni að utan sem innan  
10. ágúst 2017.

Helstu magntölur jarðvinnu og burðarvirkja:
-  uppúrtekt: 2.300 m³
-  fyllingar: 1.900 m³
-  mótafletir: 2.400 m²
-  steypustyrktarstál: 28 tonn
-  steinsteypa: 370 m³
-  stálvirki: 9.800 kg 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum sem eru rafræn 
og verða send þeim sem þess óska með skeyti á netfangið 
gardar@arkitektastofan.is. Ósk um gögn skal fylgja nafn 
bjóðanda og nafn, netfang og símanúmer tengiliðs.
 
Opnunartími tilboða er 5. júlí 2016 kl. 13 á skrifstofu bæjarins að 
Hafnargötu 3 í Stykkishólmi, að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

http://www.stykkisholmur.i
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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

Takk kærlega fyrir áskorunina 
Margrét! Ég er mikill sælkeri 
og dýrka gott karmellupopp 
hér er því ein dýsæt 
laugardags uppskrift.

Innihald
Popp
Bolli af smjöri
Bolli af púðursykri
Smá sýróp

Aðferð
Smjör, púðursykur og sýróp 
fer allt saman í pott og látið 
malla aðeins þar til úr verður 
dýrindis karmella. Þegar 
karmellan er tilbúin hellir 
maður henni yfir poppað 
poppið og blandar vel. 

Síðan skellir maður þessu 
í eldfast mót og inn í ofn á 
200°C í ca. hálftíma og hrærir 
öðru hvoru. 

Þegar gúmmelaðið er tilbúið 
stráir maður smá salti yfir og 
borðar. 

Njótið vel! 

Ég ætla að skora á vinkonu 
mína hana Hrefnu Rós til að 
koma með uppskrift í næsta 
blað.

Karmellupopp

Kveðja Elín Sóley

Áætlun Baldurs 
Sumaráætlun 1. júní til 31. ágúst 2016

Daglegar ferðir: 
Stykkishólmi    09:00 - 15:45
Flatey (til Brjánslækjar) 10:30 - 17:15
Brjánslæk  12:15 - 19:00
Flatey (til Stykkishólms) 13:15 - 20:00
Vinsamlegast athugið, sækja þarf farmiða á skrifstofu Sæferða 30 mínútum fyrir brottför.

www.saeferdir.is

 
Reiðnámskeið fyrir börn  

7 ára og eldri, verður haldið í 
Stykkishólmi og hefst 13. júní 

Þetta verða 5 dagar og kostar 
námskeiðið 13.000 kr. 

Upplýsingar og skráning  
hjá Sirrý í síma 867-6206  

fyrir 11. júní. 

Reiðnámskeið fyrir 
byrjendur

Kvenfélagið Hringurinn í Stykkishólmi færði Björgunarsveitinni 
Berserkjum góða gjöf á Sjómannadaginn.  Um er að ræða svokallaða 
skel, eða börur, til björgunarstarfa og mun hún nýtast vel þegar bera 
þarf einstakling frá slysstað.  Björgunarsveitin vildi koma á framfæri 
þökkum fyrir stuðninginnn til Kvenfélagsins og einnig til þeirra 
fjölmörgu sem komu í kaffið í Björgunarsveitarhúsið á sjómannadaginn 
og styrktu þannig starf sveitarinnar.
Á meðfylgjandi mynd taka þau Einar Strand og Jóhanna María við 
skelinni frá kvenfélagskonunni Selmu Sól.

Góð gjöf til Berserkja

frettir@snaefellingar.is / Mynd: Jóhanna María

Kirkjuvörður óskast.

Stykkishólmskirkja óskar eftir kirkjuverði í 40% 
starf. Við leitum eftir ábyrgum og jákvæðum 

einstaklingi. Í starfinu felst almenn umsjón og 
eftirlit með húsnæði og lóð kirkjunnar.  Innkaup, 

ræsting auk húsvörslu og undirbúnings vegna 
viðburða í kirkju og safnaðarheimili.   

 
Umsækjendur skulu hafa óflekkað mannorð 
og vera tilbúnir að veita samþykki fyrir öflun 

upplýsinga úr sakaskrá í samræmi við siðareglur 
þjóðkirkjunnar.  

Nánari upplýsingar um starfið gefa Unnur Valdimarsdóttir 
form.sóknarnefndar unnurhildur@gmail.com og Séra Gunnar 

Eiríkur Hauksson sóknarprestur gunnareir@simnet.is

http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
http://www.saeferdir.is
http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
http://www.stykkisholmskirkja.is
http://www.saeferdir.is
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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.

Sjómannadagurinn var haldinn 
hátíðlegur víða um land s.l. 
helgi og í Stykkishólmi á 
Sjómannadaginn sjálfan.
Sjómennirnir Páll Guðmundsson 
og Henry Ólafsson voru 
heiðraðir við Sjómannamessu í 
Stykkishólmskirkju.  Lúðrasveit 
Stykkishólms marseraði frá 
Tónlistarskóla niður á hafnar-
svæðið í dýrindis veðurblíðu 
og tóku hátíðahöld þá við með 
ýmsum kappraunum á milli 
skipsáhafna.  Í upphafi var vígt 
minnismerki við höfnina eftir 
Pál Guðmundsson frá Húsafelli 
til minningar um skipverja á 
mótorbátnum Blika frá Stykkis-

hólmi sem fórst árið 1924.  Í ávarpi 
Sturlu Böðvarssonar bæjarstjóra 
við afhjúpun minnismerkisins 
þakkaði hann afkomendum 
Sigvalda Valentínussonar skip-
stjóra á Blika fyrir þá ræktarsemi 
sem minningunni um áhöfnina er 
sýnd. Slysið þar sem 7 manna 
áhöfn fórst á Breiðafirði hafi verið 
mikið áfall í 600 íbúa bæjarfélagi 
árið 1924. „Margir eiga eftir 
að dást að þessum glæsilega 
minnisvarða og fara með þessa 
myndrænu minningu með 
sér“ sagði Sturla í ávarpi sínu.  
Ávarpið má lesa í heild sinni á vef 
blaðsins: www.snaefellingar.is

Sjómannadagur og nýtt minnismerki

frettir@snaefellingar.is

mailto:kraftfag@simnet.is
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Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar hefur samþykkt á fundi 15. maí 2016 að auglýsa breytingu á 
aðalskipulagi Stykkishólmsbæjar 2002-2022 samkvæmt 1.mgr. 31.gr. skipulagslaga nr.123/2010.

Vatnsás - Breyting á aðalskipulagi.

Meginmarkmið breytinga á aðalskipulagi Stykkishólmsbæjar 2002-2022 er vegna þess að skortur er á lóðum undir 
minni fjölbýli og parhús í Stykkishólmi. Með aðalskipulagsbreytingu í Vatnsási verður heimilað að setja land undir 
íbúðarhúsabyggð. Fyrir liggur ósk um lóðarúthlutun til handa gistiþjónustu í smáhýsum. Vel fer á því að koma slíkri 
þjónustu fyrir í næsta nágrenni við tjaldsvæði. Rekstur gistiþjónustu/rekstarleyfis í íbúðarsvæði Vatnsás verður óheimill. 

Aðalskipulagsbreytingin verður aðgengileg á vef Stykkishólmsbæjar, www.stykkkisholmur.is og á skrifstofu skipulags- og 
byggingarfulltrúa, Hafnargötu 3 á opnunartíma milli klukkan 10-15 frá 8. júní til 20. júlí 2016 og eru þeir sem telja sig eiga 
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér aðalskipulagsbreytinguna og koma ábendingum eða athugasemdum á framfæri, 
skriflega til skipulags- og byggingarfulltrúa Stykkishólmsbæjar, Hafnargötu 7, 340 Stykkishólmur í síðasta lagi 20. júlí 2016.

Auglýsing um nýtt deiliskipulag við Vatnsás – Stykkishólmsbær. 

Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar hefur samþykkt á fundi 15. maí 2016 að auglýsa nýja deiliskipulagstillögu samkvæmt 41.gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. Deiliskipulagstillagan er auglýst samhliða breytingu á aðalskipulagi 2002-2002.

Markmiðið er að skapa skilyrði fyrir fjölbreytni er varðar tegund og stærð húsnæðis þar sem lögð er áhersla á parhús og minni 
fjölbýlishús. Skapa skilyrði fyrir fjölbreytni og ákveðin sveigjanleika er varðar stærðir íbúða þar sem lögð er áhersla á minni 
íbúðir, o.fl. Ásamt því að móta þétta byggð fyrir ferðaþjónustuhús þar sem möguleikar er á útleigu gistirýma.
Rekstur gistiþjónustu/rekstarleyfis í íbúðarsvæði Vatnsás verður óheimill.

Deiliskipulagstillagan verður aðgengileg á vef Stykkishólmsbæjar, www.stykkisholmur.is og á skrifstofu skipulags- og 
byggingarfulltrúa, Hafnargötu 3 á opnunartíma milli klukkan 10-15 frá 8. júní til 20. júlí 2016 og eru þeir sem telja sig eiga 
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér deiliskipulagstillöguna og koma ábendingum eða athugasemdum á framfæri, 
skriflega til skipulags- og byggingarfulltrúa Stykkishólmsbæjar, Hafnargötu 7, 340 Stykkishólmur í síðasta lagi 20. júlí 2016.

 
Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi  - Lóð númer 3 við Nýrækt – Stykkishólmsbær.

Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar hefur samþykkt á fundi  15. maí 2016 að auglýsa breytingu á deiliskipulagi  samkvæmt  1.mgr. 
43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Ástæða breytinga er nýtt deiliskipulag íbúða- og ferðaþjónustuhverfis á Vatnsás sem fer að hluta til inn á lóð nr. 3 í deiliskipulagi 
Nýræktar. Lóð númer 3 verður minnkuð.

Deiliskipulagsbreytingin verður aðgengileg á vef Stykkishólmsbæjar, www.stykkisholmur.is, og á skrifstofu skipulags- og 
byggingarfulltrúa, Hafnargötu 3 á skrifstofutíma milli klukkan 10-15, frá 8. júní til 20. júlí 2016 og eru þeir sem telja sig eiga 
hagsmuna að gæta, hvattir til að kynna sér breytinguna og koma ábendingum eða athugasemdum á framfæri, skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa Stykkishólmsbæjar, Hafnargötu 3, 340 Stykkishólmi, í síðasta lagi 20. júlí 2016.

Skipulags- og byggingarfulltrúinn í Stykkishólmi.

Auglýsing um breytingu á aðalskipulagi 
Stykkishólmsbæjar 2002 – 2022. 

http://www.stykkisholmur.i
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SDMO bensín og dísel rafstöðvar á hagstæðu verði 

Berðu saman verð og gæði
                                    ..talaðu svo við Vélaverkstæði Hillari
                                                   okkar umboðsmann í Stykkishólmi

Vandaðar þýskar Stema kerrur á frábæru verði

Verð
Kr. 39.900,-

Sláttubreidd 46 cm
Sláttuhæð 30-75 mm
Safnpoki 60 lítra
Þyngd er 31 kg

Verð
Kr. 59.900,-

GTM 560 - 6 hestöfl
6 hp B&S
Stillanlegt handfang
Stór 203/280 mm hjól
Tvöfaldar hjólalegur

Sláttubreidd 56 cm
Sláttuhæð 30-75 mm
70 lítra safnpoki
Þyngd 45 kg

GTM Professional sláttuvélar á góðu verði
GTM 460 - 4 hestöfl
4 hö B&S
Stillanlegt handfang
Stór 203/280 mm hjól
Tvöfaldar hjólalegur

GTM 400 - 3,5 hestöfl
3,5 hö B&S 
Stillanlegt handfang
180/180 mm hjól
Tvöfaldar hjólalegur

Sláttubreidd 40 cm
Sláttuhæð 25-75 mm
Safnpoki 45 lítra
Þyngd 23 kg

Verð
Kr. 69.900,-

Hjallahrauni 2 - 220 Hafnarfjörður
Sími 562 3833 - asafl@asafl.is - www.asafl.is ÁSAFL

Alvöru græjur  fyrir vandláta

http://www.asafl.is
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