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Allt á fullu!

frettir@snaefellingar.is 

Bónusar

frettir@snaefellingar.is

Nýtt upphaf
Nú hafa flestir skólar tekið til starfa 
og þar með er nýtt skólaár hafið.  
Berglind Axelsdóttir skólastjóri 
setti grunnskóla Stykkishólms 
s.l. mánudag og nú streyma 
börn á öllum aldri í skólann.  
Unnið er að flutningi leiktækja 
á skólalóðinni sem færa þurfti 
vegna byggingarframkvæmda við 
Amtsbókasafn.  Skólakrakkarnir 
eru því komin út í umferðina 

enn á ný og eru foreldrar hvattir 
til að brýna umferðarreglur fyrir 
börnunum.  Það er t.d. ekki góð 
hugmynd að hjóla á götunni á 
móti umferð, eða vera í tölvuleik 
á meðan hjólað er í skólann!  
Bílstjórar þurfa einnig að vera 
vakandi í umferðinni og sýna 
aðgát, eitthvað um 20 börn eru að 
labba/hjóla í skólann í fyrsta skipti.

Nemendur á framhalds- og há-
skólastigi eru einnig komnir í sína 
skóla og skapar það greinilega 
vandamál í ferðaþjónustunni 
hér sem víðar. Flestallir veit-
ingastaðirnir og eitthvað af 
gististöðum hér í Stykkishólmi 
missa sitt starfsfólk til náms 
þessa dagana og leita logandi 
ljósi að starfsfólki fyrir veturinn.    

frettir@snaefellingar.is

Eins og oft á sumrin er mikið 
um framkvæmdir bæði hjá 
einkaaðilum og hinu opinbera.  
Við förum ekki varhluta af því 
hér í Stykkishólmi um þessar 
mundir.  Malbikunarteymi er að 
vinna víða um bæinn og hafa 
margar innkeyrslur/bílastæði við 
fyrirtæki og heimili fengið malbik. 
Ein af stærri framkvæmdum í 
þessum efnum er steypuvinna við 
plan hjá Þórsnesi á Reitarvegi.  
Vegagerðin er að lagfæra 
við gatnamót Aðalgötu og 
Borgarbrautar og er fyrirhugað að 
þar komi umferðareyja til að hægja 
á umferð. Stykkishólmsbær fer 
í malbikunarframkvæmdir við 
Víkurgötu og við Baldur á þessu 
hausti og lagfæringar á stéttum 
eru einnig fyrirhugaðar í haust.
Ekki má gleyma byggingar-
framkvæmdum um bæinn t.d. á 
Nesvegi, Skúlagötu, Höfðagötu, 
við Amtsbókasafn og á 
Hesthúsasvæði.

Viðvörunarljósin farin að loga?  
Þegar fjölmiðlar eru farnir að fjalla 
um það hversu háa bónusa til 
stendur að greiða starfsmönnum í 
fjármálastörfum eins og bönkum, 
þá minnir það á ofurlaunaumræðu 
um sama hóp fyrir hrun. Það er 
full ástæða til að staldra við það, 
því það gafst jú ekki svo vel eða?  
Ein hlið þessarar umræðu sem 
e.t.v. ekki ratar í fjölmiðla er sú að 
meðan bankar skerða þjónustu 
t.d. á landsbyggðinni annaðhvort 
með styttum afgreiðslutíma eða 
hreinlega lokun útibúa í nafni hag-
ræðingar þá er á sama tíma hægt 
að greiða út hundruði milljóna í 
bónusa til starsfmanna.  Svo er 
náttúrulega alveg hægt að taka 
umræðuna um vexti bankanna!

© Stykkishólms-Pósturinn
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Störf á sjúkradeild HVE í 
Stykkishólmi

Óskum eftir starfsmanni sem fyrst til almennra starfa á 
sjúkradeild HVE í Stykkishólmi. Um er að ræða fjölbreytt 
starf sem felst í almennri umönnum og störfum í býtibúri. 
Starfshlutfall er 60-80% eða eftir samkomulagi. Einnig 
vantar starfsmann á næturvaktir. 

Hæfniskröfur
-  Góð íslenskukunnátta
-  Jákvæð og góð samskiptahæfni 
-  Snyrtimennska og stundvísi 

Umsóknarfrestur er til 31. ágúst 2016.
 

Allar nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur Jónsdóttir, 
hjúkrunardeildarstjóri í síma 432 1220 eða 663 4480. 

Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu HVE og senda þarf umsóknir 
á netfangið hrafnhildur.jonsdottir@hve.is

HVE er reyklaus vinnustaður
Nánari upplýsingar um HVE í Stykkishólmi er að finna á  

http://www.hve.is/islenska/stykkisholmur/

Nú hellast yfir okkur fréttir um 
að stjórnmálamenn ætli að bæta 
kjör eldri borgara og öryrkja. 
Félagsmálaráðherra hyggst 
nú leggja fram frumvarp þegar 
aðeins nokkrar mínútur eru eftir 
af starfstíma hennar í embætti. 
Fjármálaráðherra fer mikinn 
þessa dagana. Hann ræðst á 
fjölmiðlamenn og pistlahöfunda 
og sakar þá um falsanir og að allt 
sem þeir birti sé þvættingur. 
Bjarni sendi eldri borgurum 
bréf í síðustu kosningabaráttu 
þar sem hann lofaði að afnema 
tekjutengingar í bótakerfinu 
og rjúfa þá fátæktargildru 
sem stjórnvöld hefðu búið 
lífeyrisþegum og öryrkjum. Bjarni 
sagði þar að þetta væri ákaflega 
ósanngjarnt og vinnuletjandi. 
Þetta fyrirkomulag væri algjörlega 
í mótsögn við þá stefnu að eldra 
fólk væri hvatt til þess að lengja 
vinnualdurinn og auka þannig 
þjóðartekjurnar. Öllum sem það 
hafa reynt er ljóst að atvinnutekjur 
aldraðra og öryrkja eru skattlagðar 
um 80% þegar tillit er tekið til 
skerðinga lífeyris.  Það sorglega 

í málinu er að allir vita hvað 
þarf að gera. Þessi tvö ásamt 
flokksfélögum sínum hafa haft 
allt kjörtímabilið til að laga þetta í 
samræmi við þau loforð sem þau 
gáfu. Hin dapurlega staðreynd 
blasir því við að það virðist vera 
einhver þjóðarsátt um að halda 
þessum hópum við hungurmörkin 
og treysta á flokkshollustu þeirra. 
Í þessu sambandi er vert að nefna 
að á endurreisnarárunum eftir hrun 
var reynt að hlífa þessum hópum 
og lágmarka þær skerðingar sem 
þeir urðu fyrir. Ekki tókst það 
fullkomlega, en allir vissu að allt 
var til fjandans farið. Vildarvinir 
núverandi stjórnarflokka höfðu 
fengið gefins alla bankastarfsemi 
og höfðu á örfáum árum rænt 
þar öllu og ruplað. Innistæður 
aldraðra af ævisparnaði voru 
horfnar. Eina fjárfestingin sem var 
varanleg eftir þessa mestu hneisu 
þjóðarinnar voru auglýsingaspjöld 
Framsóknarflokksins og prófkjörs-
fjárfestingar Sjálfstæðismanna. 
Er nú hægt að kalla það varan-
lega fjárfestingu? Mitt svar er 
já, vegna þess að í krafti stórra 

Ja hérna hér!

kosningasigra hefur verið unnið 
að breytingum í þágu þeirra efna-
meiri en hinir skildir eftir. Skattar á 
láglaunafólk hafa verið hækkaðir 
en lækkaðir á hátekjufólk og 
fjármagnseigendur. Það virðist 
ríkja um það þjóðarsátt að halda 
áfram að svelta gamalt fólk og 
öryrkja. Það er nóg að tala um 
það bara rétt fyrir kosningar og 
stóla á minnisleysi kjósenda. 
Ísland er gott land, bæði ríkt og 
fagurt. Hér býr fámenn þjóð við 
gríðarlega auðlegð. Hér geta 
allir haft það gott ef rétt er gefið.  
Við skulum ekki gleyma því að 
það voru fulltrúar núverandi 
ríkisstjórnaflokka sem greiddu 
atkvæði gegn afturvirkni þeirrar 
litlu hækkunar sem varð á lífeyri. 
Á meðfylgjandi grafi úr fjár-

lagafrumvarpinu fyrir árið 2016 má 
sjá hvernig og hvenær ríkissjóður 
var endurreistur og hver staðan 
var þegar núverandi ríkisstjórn 
tók við. Til að skýra þessa mynd 
með einföldum hætti, þá sýnir hún 
að síðustu ríkisstjórnar biðu það 
örlög að verða hin óvinsælasta 
en þeirrar núverandi að verða sú 
vinsælasta. Ef þau hefðu aðeins 
sett tekjustrikið í lárétta stöðu 
værum við þar stödd að búið væri 
að rétta af alla innviði.  Já, alla þá 
innviði sem skornir voru inn að 
beini þegar engir peningar voru 
til. En nei, þeim lá svo á að bæta 
í sjóði ríka fólksins. Æ, vesalings 
fólkið, hvers virði er að vera ríkur 
á Íslandi ef geyma þarf peningana 
í útlöndum?

Ingi Hans Jónsson, Grundarfirði
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www.fundurfolksins.is

Fundur fólksins í þitt 
bæjarfélag? 

Fundur fólksins er tveggja daga 
lýðræðishátíð sem fram fer í 
Norræna húsinu dagana 2.-3. 
september nk. Tilgangur hennar 
er að skapa vandaðan vettvang 
þar sem almenningur, frjáls 
félagasamtök og stjórnmálafólk 
getur komið saman og rætt þau 
mál sem þeim finnst mikilvæg 
ásamt því hvernig samfélag þau 
vilji að Ísland verði í framtíðinni.
Fundur fólksins er sjálfstæð 
hátíð og ekki tengd neinum 
hagsmunaöflum á Íslandi eða 
annarsstaðar. Hátíðin var fyrst 
haldin á Íslandi í júní 2015 en 
sambærilegar hátíðir eru orðnar 
ómissandi hluti af hverju sumri 
á hinum Norðurlöndunum . Sú 
þekktasta er Almedalsveckan í 
Svíþjóð sem er orðin einn stærsti 
og mikilvægasti vettvangur 
sænskrar samfélagsumræðu, 
suðupottur hugmynda þar sem 
alvöru fólk hlustar og ræðir 
saman í eigin persónu. 
Það er ósk þeirra sem standa 
að Fundi fólksins nú að 
hátíðin verði slíkur vettvangur 
fyrir íslensku þjóðina og að 
hún fái framtíðarstað utan 
höfuðborgarsvæðisins. Í tilefni 
þess hefur fulltrúum fjölmargra 
bæjarfélaga á landsbyggðinni 
verið boðið á sérstakan viðburð 
þar sem fjallað verður um 
tækifærin sem felast í Fundi 

Fólksins. Í framhaldi verður svo 
haft samband við þá sem sýna 
hátíðinni áhuga, geta tekið á móti 
fleiri hundruð manns yfir eina 
helgi og ákveðinn framtíðarstaður 
hátíðarinnar.
Sambærilegar hátíðir hinna 
norðurlandanna eru sem 
dæmi allar haldnar utan 
höfuðborgarsvæðanna. Það 
er gert til að skapa hlutlausan 
vettvang auk þess sem lengri 
samvera tryggir betri umræður 
og stemningu.  Forsætisráðherra 
Danmerkur lét hafa eftir sér að 
það væri öllum hollt að hittast 
á hátíð sem þessari til að ræða 
málin, slá upp tjaldi, fræðast og 
slaka svo á saman á kvöldin. Við 
erum sammála því.  Fundurinn 
með fulltrúum bæjarfélaganna 
utan höfuðborgarsvæðisins 
verður haldinn laugardaginn 3. 
sept. kl 15 í gróðurhúsi Norræna 
hússins. Allir eru velkomnir 
að taka þátt. Á fundinn mæta 
einnig skipuleggjendur dönsku 
hátíðarinnar en þau verða með 
í ráðum þegar nýr áfangastaður 
hátíðarinnar verður valinn.  
Framkvæmdaaðili Fundar 
Fólksins er Almannaheill - sam-
tök þriðja geirans í samstarfi við 
Velferðarráðuneytið, Reykjavíkur-
borg og Norræna húsið.
Dagskrá hátíðarinnar verður birt 
29. ágúst 

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

 
Stykkishólmur 2016

Bifreiðaskoðun á Dekk og smur  
1. og 2. september n.k. 

Tímapantanir í síma: 438 1385
Lokað er í hádeginu milli kl. 12 - 13

Frumherji - Örugg bifreiðaskoðun - www.frumherji.is

Ágætu raforkunotendur.
Rafmagnslaust verður norðan Skarðheiðar aðfaranótt 

föstudagsins 26. ágúst frá kl. 01:00 til kl. 06:00 vegna vinnu 
Landsnets í aðveitustöð við Vatnshamra.

Um er að ræða allt svæðið norðan Skarðsheiðar, þ.e. 
Borgarfjörð, Mýrasýslu og þar með talið alla þéttbýlisstaði, 

s.s. Borgarnes, Bifröst og Hvanneyri.

Snæfellsnes

Varavélar verða keyrðar eftir því sem við verður komið á 
norðanverðu Snæfellsnesi, notendur á svæðinu geta  
orðið fyrir einhverjum truflunum á raforkuafhendingu. 

Hafið ekki viðkvæm raftæki í notkun þegar rafmagnið fer af 
og hugið að endurstilla öll tímastillt raftæki sem kunna að 

hafa breytt sér.
Rarik biðst velvirðingar á þeirri röskun sem  

rafmagnsleysið hefur í för með sér fyrir notendur.

RARIK Vesturlandi

House

 

of

 

Food

Opið frá kl. 17:00
Verið Velkomin!

Óskum e�ir starfsfólki í sal,  
kvöld og helgarvinna.

Bjargarsteinn Mathús - House of food 
Sólvellir 15 - 350 Grundar�örður - Iceland
+354 438 6770 - mathus@bjargarsteinn.is - bjargarsteinn.is
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Minnum á 20% AFSLÁTT af öllum hjólum  
og hjólavörum, erum einnig með flott og hentugt ljós  
á hjólin sem sést í 180°.

Skipavík verslun // Aðalgata  24 // Stykkishólmi // Sími 430 -1415 

Sjáumst!

40% AFSLÁTTUR af valdri gjafavöru og einnig kertum.

Erum með hina vinsælu DAKINE bakpoka frá kr. 6.715.- 
sem henta bæði í skólann og í hina ýmsu afþreyingu.  
Eru með hólf fyrir 15“ tölvu.

Frá og með 1. september breytist opnunartíminn.  
Opið verður virka daga frá kl. 8-18, lokað verður á laugardögum. 

Jöfnunarstyrkur til náms
Umsóknarfrestur á haustönn 2016 er til  

15. október n.k.

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána  
hjá LÍN geta sótt um styrk til jöfnunar á námskostnaði.  
Styrkurinn ræðst af búsetu og er fyrir þá sem stunda  

nám fjarri heimili sínu.

•  Dvalarstyrkur (fyrir þá sem að dvelja fjarri lögheimili  
og fjölskyldu sinni vegna náms).
•  Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja  
nám frá lögheimili og fjarri skóla).

Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að  
kynna sér reglur um styrkinn á vef LÍN (www.lin.is).  

hefur í för með sér fyrir notendur.

Lánasjóður íslenskra námsmanna
Námsstyrkjanefnd

Ágæti póstur og lesendur.
Ég er nú ekki nútíma kona í 
matargerð.  Ekkert af þessu 
nútíma matarræði er á mínum 
matseðli. Hvorki vegan, taco, 
pítsa eða hvað allt þetta heitir. 
Ég ólst upp við íslenskan, 
hollan mat. Fisk, kjöt, smjör, 
rjóma og skyr, hafragraut, 
hræring, harðfisk og egg.
Nú er tíska í Stykkishómi að 
vera komin á aldur en vera 
samt gjaldgengur. Hvers 
vegna ekki gamall og góður 
íslenskur matur líka.  Hjá mér 
fáið þið uppskrift að Gulum 
baunum, grænmeti og kjöti 
söltu eða nýju eftir smekk. Því 
nú haustar óðum og baunir 
ylja alltaf.

250 gr gular baunir
50 gr seljurót (sellerí)
100 gr  gulrætur
1-2 rófur
1 laukur, hvítkál ef vill
bacon eða 30 gr smjör
1 ½ líter vatn eða soð 
(teningar)
salt, pipar

Baunirnar þvegnar, lagðar 
í bleyti í lítra af vatni í ½-1 
sólarhring. Soðnar í 1-2 klst 
og þynntar með soðinu eða 
vatninu. Froðan veidd ofan 
af baununum. Grænmetið 
sett útí þegar búið er að 
merja baunirnar og soðið 
með eða sett í sér pott og 
baunirnar þynntar með 
grænmetissoðinu. Smjörið 
eða baconið sett í undir lokin 
og látið malla aðeins. Salt 
og pipar notað eftir smekk 
og kjötið líka.  Verði ykkur 
að góðu!  Ég skora á Önnu 
Maríu Rafnsdóttur dóttur mína 
sem er talsvert nútímalegri í 
matargerð en ég.  Takk fyrir. 

Einn gamall og góður

Kveðja, Birna P.
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LJÓSMYNDASÝNING
Gunnar Rúnar Ólafsson

Opið alla daga í Stykkishólmskirkju frá kl. 17 - 19
Ókeypis aðgangur

PÓSTKORT FRÁ FRAKKLANDI
AURÉLIEN FILLION LEIKUR Á ORGEL

SUNNUDAGINN 28. ÁGÚST 2016 KL. 17.

STABAT MATER
TÓNLIST EFTIR PERGOLESI-MOZART-CACCINI O.FL.

ÞRIÐJUDAGINN 30. ÁGÚST 2016 KL. 20

Alexandra Chernyshova - sópran
Lubov Molina - kontraalt
Valeria Petrova - píanó

Nýr starfsmaður á 
Símenntunarmiðstöð

Símenntunarmiðstöð Vesturlands

Brynja Mjöll Ólafsdóttir hefur verið 
ráðin til starfa hjá Símenntunar-
miðstöðinni á Vesturlandi, en 
hún var valin úr hópi fjögurra 
umsækjenda. Brynja Mjöll starfar 
sem verk-efnastjóri á þjónustusvæði 
Símenntunarmiðstöðvarinnar, en 
þó sérstaklega hefur hún umsjón 
með verkefnum á Snæfellsnesi.  
Brynja Mjöll er búsett í Ólafsvík og 

verður hún með starfsaðstöðu í 
Átthagastofu Snæfellsbæjar.
Við bjóðum Brynju Mjöll velkomna 
til starfa!

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

Bikarlið SamVest

Björg  Ágústsdóttir Grundarfirði

21. ágúst  sl. fór fram Bikarkeppni 
Frjálsíþróttasambands Íslands, í 
frjálsum íþróttum utanhúss fyrir 
15 ára og yngri. SamVest sendi 
lið til keppni, bæði stúlkna- og 
piltalið, og náði að manna allar 
keppnisgreinar. Hver keppandi 
má keppa mest í 2 greinum og 
boðhlaupi, þannig að það reynir á 
að geta skipað hverja grein þeim 
sem best ræður við hana. 
Krakkarnir stóðu sig mjög vel og 
í heildina (stúlkur og piltar) fékk 
lið SamVest 113 stig og lenti í 5. 

sæti af þeim 11 liðum sem tóku 
þátt. Það er ánægjulegt að geta 
náð að skipa bæði stúlkna- og 
piltalið í öllum keppnisgreinum 
og geta boðið keppendum á 
starfssvæðinu okkar að taka 
þátt í svona liðakeppni. Með því 
sköpum við fleiri skemmtilega 
viðburði fyrir unglingana okkar, 
eflum stuðning við iðkun 
frjálsíþrótta á starfssvæðinu og 
treystum enn frekar samstarfið 
innan vébanda SamVest

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur  
samúð og hlýhug við andlát elskulegrar  

eiginkonu, móður, tengdamóður og ömmu

Sigurbjargar H. Jóhannsdóttur
Skólastíg 14, Stykkishólmi

Ísleifur Jónsson 
Margrét Ebba Ísleifsdóttir - Páll Sigurðsson

Jóhann Jón Ísleifsson - Ásthildur Elva Kristjánsdóttir
og fjölskyldur
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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 24. ágúst til 5. október 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 5. október 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 
2002-2022.
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 24. ágúst til 5. október 
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 5. október 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 24. ágúst til 5. október 
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 5. október 2016.

Skipulags- og byggingarfulltrúinn í Stykkishólmi.

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.

Auglýsing um breytingu á aðalskipulagi  
Stykkishólmsbæjar 2002 – 2022.




