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Næsta blað  
kemur út  
28. júlí nk.

 
Skilafrestur efnis  er á hádegi 

á þriðjudögum á  
frettir@snaefellingar.is 

Opnunartími Anok í júlí:  
kl. 10 - 14

Sími 534-2120

Innbrot á 
spítalann

Í síðustu viku 
var brotist inn í 
lyfjageymslu St. 
Fransiskusspítala 
í Stykkishólmi og 
stolið talsverðu 

magni af lyfjum skv. upplýsingum 
frá Lögreglunni í Stykkishólmi.  
Lyfjageymslan, sem var læst, 
var á legudeild sem nú er lokuð 
vegna sumarleyfa og þar voru 
lyf geymd í læstum lyfjaskáp 
í læstu rými en allir lásar voru 
spenntir upp.  Verðmæti lyfjanna 
er talsvert staðfestir lögreglan. 
Málið er í rannsókn.

frettir@snaefellingar.is 

frettir@snaefellingar.is/Mynd: 
Lögreglan á Vesturlandi

Umferðin

Umferð um Vesturland er nú 
með mesta móti enda hásumar.  
S.l. sunnudag voru langar 
biðraðir við Hvalfjarðargöngin á 

leiðinni suður sem mjökuðust í 
rólegheitunum.  Skv. Facebook 
síðu Lögreglunnar á Vestulandi 
urðu níu umferðaróhöpp í sl. viku 
í umdæminu flest minniháttar. 
Öll voru óhöppin án teljandi 
meiðsla á fólki enda allir í 
öryggisbeltunum. Af þessum 
níu óhöppum þá voru þrjár 
útafkeyrslur á Snæfellsnesvegi 
sem áttu það sameiginlegt að 

ökumennirnir sem lentu útaf, 
höfðu allir sofnað undir stýri. 
Ökumennirnir voru á svipuðum 
aldri eða undir sextugt og tveir 
liðlega komnir yfir þann aldur. 
Ekki er vitað hvað varð til þess að 
þeim rann í brjóst en allir sluppu 
þeir vel utan þess að „vakna upp 
við vondan draum“.
Samtals voru 850 ökumenn 
myndaðir vegna hraðaksturs 

í sl. viku af sjálfvirku 
hraðamyndavélunum, þar 
af um 270 við Fiskilæk 
sunnan Hafnarfjalls. Þá tóku 
lögreglumenn um 50 ökumenn 
fyrir of hraðan akstur í 
umferðareftirliti sínu víðs vegar í 
umdæminu.

frettir@snaefellingar.is

Þjóðbúningahátíðið Skotthúfan 
var haldin í Stykkishólmi 
s.l. helgi.  Hófst dagskráin á 
föstudagskvöld þar sem boðið 
var upp á bíósýningu í gamla 
Stykkishólmsbíó sem nú hýsir 
Eldfjallasafn í dag.  Sýnd var 
sjónvarpsgerð leikritsins Þið 
munið hann Jörund eftir Óskar 
Jónasson.  Á laugardeginum 
hófst dagskrá kl. 11 þegar Norska 
húsið og Vinnustofa Tang og 
Riis opnaði.  Fjölmargir leituðu 
ráða í pop-up saumastofunni frá 
Þjóðbúningastofunni 7 í höggi, 
Heimilisiðnaðarfélagi Íslands 
og Gullkistunni og fengu jafnvel 
lagfærða búninga sína á staðnum.  

Í gömlu kirkjunni var fluttur 
fyrirlestur um Sigurð Breiðfjörð 
og kveðið efni eftir hann.  Heldur 
var veðrið nú óhliðhollt hátíðinni 
á laugardeginum svo þjóðdansar 
sem vera áttu utandyra fluttust 
inn í Norska húsið.  Síðan var 
þjóðbúningaklæddum boðið upp 
á kaffi og pönnukökur í betri 
stofunum.  Tengsl Jörundar 
við íslenska þjóðbúninginn 
voru til umfjöllunar í gömlu 
kirkjunni en fyrir hjartagæsku 
og siglingahæfileika Jörundar 
bjargaði hann áhöfn á brennandi 
skipi ásamt litlu af farmi en þar 
á meðal var þjóðbúningur sá 
er varðveittur er á Victoria & 

Albert Museum í London, sá 
eini af þeirri gerð sem kallast 
Faldbúningur í dag.  Dagskrá 
laugardagsins lauk á kvöldvöku í 
Vinnustofu Tang og Riis þar sem 
flutt var tónlist frá þeim tímum 
er Jörundur var uppi og svo 
tónlistin úr leikritinu Þið munið 
hann Jörund.  Góð stemning 
myndaðist í vinnustofunni 
þar sem gestir tóku undir í 
söngnum.   Á sunnudeginum 
voru svo norrænir djasstónleikar 
í Stykkishólmskirkju þar sem 
danskur kvartett var á ferðinni.  
Frábærir tónleikar þar á ferð.

Þjóðbúningahátíð  
í Stykkishólmi
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frettir@snaefellingar.is / Mynd: snaefell.is

Landsliðsmenn heimsækja Hólminn

KKÍ hefur sett á laggirnar 
verkefnið Körfuboltasumarið sem 
á að efla iðkun körfuknattleiks 
yfir sumartímann. Verkefnið 

nær yfir sumrin 2016 og 2017 
og er það styrkt af Þróunarsjóði 
FIBA Europe. Fyrsti áfangi 
verkefnisins snýst um að 

A-landsliðsfólk heimsæki þau 
félög sem eru með sumaræfingar 
og eða námskeið. Annar áfangi 
verkefnisins snýst um að setja 
á laggirnar götukörfuboltamót. 
Í sumar verður haldið úti-götu-
boltamót og ef vel til tekst verður 
þeim fjölgað á næsta ári. Í þriðja 
áfanganum verða búin til mynd-
bönd með landsliðsfólkinu 
okkar þar sem þau gera sínar 
uppáhaldsæfingar og eða sýna 
hvernig þau æfa á sumrin.

Myndbönd þessi verða gerð að-
gengileg á netinu og munu þau 
auka aðgengi ungra iðkenda 
að skemmtilegum og flottum 
æfingum sem þau geta gert sjálf.
Umsjónarmenn verkefnisins eru 
A-landsliðsmennirnir Haukur Helgi 
Pálsson, Hörður Axel Vilhjálmsson 
og Martin Hermannsson. Þeir 
voru með æfingu fyrir krakkana 
í Snæfelli s.l. þriðjudag í Stykkis-
hólmi og mætti stór hópur krakka 
úr Snæfelli.

Barcelonaför 2016
Það er ánægður hópur 24 
drengja af Snæfellsnesinu sem 
nú er kominn heim úr vikuferð 
á Barcelona Summer Cup, sem 
er alþjóðlegt fótboltamót fyrir 
krakka. Mótið er haldið í nágrenni 
Barcelona síðustu dagana í júní 
og er fyrir stelpur og stráka 10-16 
ára. Nokkur íslensk félög sendu 
lið til þátttöku. Snæfellsnes átti tvö 
lið úr 4. fl. karla og var meirihluti 
þeirra á yngra ári, þ.e. fæddir 
2003. Fóru þeir ásamt Bega 
þjálfara (Suad Begic) og þremur 
fararstjórum úr hópi foreldra, auk 
nokkurs hóps annarra foreldra.
Leikdagarnir voru þrír og voru 
samtals spilaðir fimm leikir og 
úrslitaleikur efstu liða. Liðin 
okkar voru saman í riðli auk liðs 
ÍR úr Reykjavík og liða frá Ísrael, 
Finnlandi og Katalóníu. 

Drengirnir stóðu sig allir mjög 
vel. Annað lið Snæfellsness varð 
í fyrsta sæti í riðlinum, með alla 
leiki unna. Allir keppendur fengu 
fallegan verðlaunapening og 
mynd, Snæfellsnes fékk verðlaun 
fyrir efsta sætið í riðlinum og 
fyrir flest mörk skoruð, en það 
var Bjartur Bjarmi Barkarson 
sem skoraði 15 mörk og varð 
markahæstur allra þátttakenda 
í 11 manna leikjum mótsins. 
Einnig fékk Snæfellsnes verðlaun 
fyrir besta leikmann riðilsins, 
Martin Mána Kárason og fyrir 
besta markmanninn, Jason Jens 
Illugason. Öll umgjörð mótsins, 
aðstaða og þjónusta var til 
fyrirmyndar. Leikið var á átta 
góðum völlum og var t.d. mikil 
fagmennska í dómgæslunni. 
Nánar má lesa um mótið 

á vefsíðu þess http://www.
barcelonasummercup.com/en 
Strákarnir gistu á hóteli á góðum 
stað í bænum Salou, sunnan 
við Barcelona, með sundlaug 
og einkaströnd sem var óspart 
notuð. Innifalið í þátttökunni 
var ferð á Camp Nou, leikvöll 
stórliðs Barcelona og ferð í 
ævintýragarðinn Port Aventura. 
Gott gengi íslenska landsliðsins 
á EM í Frakklandi gerði ferðina 

svo enn skemmtilegri því 
hópurinn naut sannarlega góðrar 
landkynningar Íslands út á 
frammistöðu „strákanna okkar“.
Svona ferð krefst mikils 
undirbúnings. Aðstandendur 
hópsins þakka þeim sem stutt 
hafa hópinn til fararinnar, t.d. 
Snæfellingum sem tekið hafa 
vel á móti sölumönnum og 
keypt saltfisk, lakkrís og fleira! 
Sérstakar þakkir fá: Breiðavík 
ehf., Útgerðarfélagið Guðmundur 
Jensson ehf., Soffanías Cecilsson 
ehf., Guðmundur Runólfsson hf., 
Hraðfrystihús Hellissands hf., 
Ragnar og Ásgeir ehf., Verslunin 
Kassinn ehf., Valafell ehf., KG 
fiskverkun ehf., Landsbankinn 
hf., Apótek Ólafsvíkur, Ung-
mennafélagið Snæfell, Snæfells-
bær og Grundarfjarðarbær.
Ennfremur þakkir til Umf. Víkings/
Reynis fyrir ýmsa aðstoð á liðnu 
ári. 

Barcelonafarar 2016

AKRANES • BORGARNES • BÚÐARDALUR • GRUNDARFJÖRÐUR • HÓLMAVÍK • HVAMMSTANGI • ÓLAFSVÍK • STYKKISHÓLMUR
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Nýtt vaktnúmer utan dagvinnutíma er 1700
Þegar þú hringir í 1700 númerið færð þú samband við hjúkrunarfræðing sem veitir 
þér ráðgjöf, leiðbeinir þér hvert skal leita í heilbrigðiskerfinu eða gefur símann áfram 
til læknis á þinni heilsugæslustöð þegar tilefni er til. (Þetta númer skal ekki nota á dagvinnutíma.)

Neyðarnúmer er 112 allan sólarhringinn. Það númer skal nota ef um slys eða bráð 
veikindi er að ræða.

Á dagvinnutíma, þ.e. kl. 08:00 – 16:00 alla virka daga,  hringir þú í þína heilsu
gæslustöð á HVE og færð samband við heilbrigðisstarfsmann eftir ástæðum. 

Helgar, helgidaga og almenna frídaga er opið fyrir 1700 allan sólarhringinn.

Símaráðgjöf, úrlausn og leiðbeiningar í síma 1700

Smáauglýsingar
Til sölu lítið notuð dekk,  
4 stk.sumardekk 235/60 
R 16 og 4 stk. vetrardekk 
215/60 R 16. Verð er 1.000 
kr. pr.stykki. S. 864-6439
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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

Takk fyrir áskorunina Hrefna 
Rós! Ég ætla að deila með 
ykkur ljúffengri og einfaldri 
banana-súkkulaðiköku. Kakan 
er bæði laus við viðbættan 
sykur og hveiti og telst vegan, 
fyrir þau ykkar í þess háttar 
hugleiðingum.

Innihald
4 teskeiðar kókosolía
Rúmlega 1,5 dl ósykrað 
kakóduft
2,5 dl stappaður banani (ca. 
tveir)
2,5 dl möndlusmjör
Hlynsýróp eftir smekk
½ tsk lyftiduft
¼ tsk salt
1 tsk vanilludropar

Aðferð
Bræðið kókosolíuna í 
góðum potti á lágum hita. 
Bætið síðan restinni af 
innihaldsefnunum út í olíuna, 
eitt af öðru, og hrærið vel. 
Mikilvægt er að passa að 

bananinn sé vel maukaður. 
Setjið síðan blönduna í eldfast 
mót og bakið í 15-20 mínútur 
í 160°C heitum ofni. Kakan á 
að vera mjúk eða fudgy, ef ég 
má sletta smá.
Persónlega þykir mér hún 
vera best tiltölulega nýkomin 
úr ofninum. Að lokum vil ég 
skora á Silju Katrínu vinkonu 
mína, njótið!

Banana-súkkulaðikaka

Kveðja Halldóra Kristín

Norðurljósin 2016
Menningarhátíðin Norðurljósin 
verður haldin í fjórða sinn í 
Stykkishólmi dagana 20.–23. 
október 2016.  Við leitum því 
að aðilum sem hafa áhuga á að 
standa fyrir viðburðum,  sýningum, 
skemmtunum og gjörningum, 
hvort heldur sem eru einstaklingar, 
skólar, félagasamtök, klúbbar eða 
fyrirtæki.  Einnig þeim sem eru 
með hugmyndir eða hafa áhuga á 
að koma sér eða öðrum á framfæri. 
Við leggjum áherslu á að hátíðin 

sé sjálfbær og að bæjarbúar 
skemmti bæjarbúum og gestum.
Endilega takið frá þessa daga 
í október og notið tækifærið og 
bjóðið gestum heim. Svo viljum 
við benda á að Norðurljósin eru 
með facebooksíðu. Endilega 
sláið inn Norðurljósin og látið 
ykkur líka við síðuna.  Á netfangið  
norðurljosin@stykkisholmur.is er 
hægt að koma með hugmyndir og 
ábendingar varðandi hátíðina. 
Fyrir hönd  Norðurljósahátíðarinnar

Þórunn Sigþórsdóttir 

Guðjón S Brjánsson forstjóri HVE og   
Sturla Böðvarsson bæjarstjóri Stykkishólmsbæjar

Tilkynning
Undirritaðir fyrir hönd Heilbrigðis-
stofnunar Vesturlands og 
Stykkishólmsbæjar viljum 
koma eftirfarandi upplýsingum 
á framfæri til þeirra sem málið 
varðar. Í samræmi við niðurstöðu 
viðkomandi stjórnvalda hefur 
verið tekin ákvörðun um að á 
næstu árum muni starfsemi 
Dvalarheimilis aldraðra breytast 
og verða hluti af starfsemi HVE í 
Stykkishólmi.  Fyrsti liður í þessari 
þróun er að eldhússtarfsemi 
þessara stofnana verður sam-
einuð  í húsnæði sjúkrahússins, 
en þar verður eldhúsaðstaðan 
bætt verulega, svo sinna megi 
þessu verkefni við bestu að-
stæður. Dvalarheimilið mun 

fyrst um sinn annast rekstur 
eldhússins undir yfirstjórn 
Kristínar Sigríðar Hannesdóttur 
forstöðukonu Dvalarheimilisins.  
Í sameinuðu eldhúsi verður því 
matargerð fyrir sjúkrahúsið, 
dvalarheimilið, grunnskólann og 
Ásbyrgi. Matargerð fyrir Leikskóla 
Stykkishólms  mun síðan bætast 
við  um næstu áramót. Það er 
von okkar að þessi breyting 
verði farsæl og breytingin verði 
mikilvægur liður í því að bæta 
starfsaðstöðu og tryggja til fram-
búðar alla starfsemi og þjónustu 
á þessum stofnunum sem gegna 
svo mikilvægu hlutverki.
Stykkishólmi, 29. júní 2016

 
Starfsfólk óskast í afleysingar á 

Dvalarheimilið 
 

Dvalarheimili aldraðra óskar eftir  að  
ráða starfsfólk til afleysinga á tímabilinu  

15. ágúst - 1. október.  
Um er að ræða starf við aðhlynningu, á 
tvískiptum vöktum og aðra hvora helgi. 

Starfshlutfall samkomulagsatriði. 

Umsóknir berist undirritaðri á Dvalarheimili 
aldraðra, Skólastíg 14, 340 Stykkishólmur   
eða á netfangið  krishan@stykkisholmur.is   

Allar nánari upplýsingar á staðnum eða  
í síma: 433-8165 alla virka daga.  

 
Kristín Hannesdóttir 

Forstöðumaður Dvalarheimilis aldraðra

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 

www.saeferdir.is

http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
http://www.saeferdir.is
http://www.saeferdir.is
http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
mailto:krishan@stykkisholmur.is
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Sérkennari 
 

Grunnskólinn í Stykkishólmi óskar eftir að ráða sérkennara  
í fullt starf. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. ágúst 2016

Helstu verkefni 
Sérkennsla 
Gerð einstaklingsnámskráa og eftirfylgd með námi 
 Samstarf við foreldra og fagaðila vegna málefna nemenda með sérþarfir 
 
Hæfniskröfur: 
Menntun í sérkennslufræðum eða reynsla af kennslu nemenda með sérþarfir 
Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum í grunnskóla 
Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að umgangast börn og unglinga. 
Skipulagshæfni, stundvísi og frumkvæði. 
Góð tök á íslenskri tungu í ræðu og riti. 
 
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga  
og KÍ vegna Skólastjórafélags Íslands. 
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Berglind Axelsdóttir aðstoðarskólastjóri í síma  
433-8179 eða 895-3828, berglind@stykk.is. 
 
Skriflegum umsóknum skal skilað til aðstoðarskólastjóra ásamt ferilskrá fyrir 18. júlí 2016.

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, stuðning til náms og 
heilsueflingar, heiðarleika í samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.

Við óskum eftir ábyrgðarfullu og kraftmiklu 
starfsfólki til framtíðarstarfa við almenna 
afgreiðslu og í stöðu vaktstjóra á þjónustu- 
stöð Olís í Stykkishólmi.

Vinnutími er eftir samkomulagi.

Skilyrði er að umsækjendur hafi hreint 
sakavottorð og séu reyklausir.

Hægt er að sækja um störfin á vefsíðunni 
olis.is/um-olis/starfsumsokn.

Einnig er hægt að fá nánari upplýsingar 
hjá verslunarstjóra á staðnum.Störfin fela í sér almenna afgreiðslu, áfyllingar vöru, vöru- 

móttöku, þrif, þjónustu við viðskiptavini og annað tilfallandi.

Áhersla er lögð á ríka þjónustulund, stundvísi, snyrtimennsku 
og hæfni í mannlegum samskiptum.

OLÍS VILL FJÖLGA
Í GÓÐUM HÓPI 
STARFSFÓLKS
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mailto:berglind@stykk.is
http://www.olis.is/atvinna
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ÁFRAM  
STYKKISHÓLMUR!

 

35%  EM OG SUMARAFSLÁTTUR!
á öllum flutningi á vörum til og frá Stykkishólmi í júlí og ágúst.  

 
Vegna nafnabreytinga á stöð okkar í Reykjavík sem breytist úr Nesfrakt í 

Fraktlausnir en heldur áfram að vera á Héðinsgötu 1-3 eins og áður. 

Við viljum líka benda á að þessi afsláttur er af verðskrá okkar sem 
haldist hefur óbreytt frá 2013, en í verðskrá okkar er ekkert tilgreint 

afgreiðslugjald, olíuálag, stykkjavörugjald, seðilgjald o.fl. bara eitt verð. 

Við hvetjum jafnframt alla að styrkja bæinn okkar og versla í heimabyggð.
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