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Listar að 
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Neðri hæðin risin
Framkvæmdir í Stykkishólmi 
eru víða um þessar mundir og 
má víða sjá þess merki.  Eflaust 
fyrir miklu fyrir okkur íbúana 
lagfæringar á gatnamótum 
Borgarbrautar og Aðalgötu, en 

þar var gatan illa farin.  Í vikunni 
reis neðri hæð húss við Neskinn 
og var það sjónarspil að fylgjast 
með þegar einn veggur af öðrum 
var hífður á sinn stað. Ásgeir 
Ásgeirsson byggingarverktaki 

var að vonum ánægður með það 
sem komið var þegar ljósmyndara 
bar að garði. Til stendur að 
afhenda húsið tilbúið vorið 2017.

frettir@snaefellingar.is

Tveir framboðslistar liggja nú 
fyrir í NV-kjördæmi.  Sjálfstæðis-
flokkurinn kaus s.l. helgi sinn lista 
og eru fyrstu fjögur sæti skipuð: 
Haraldi Benediktssyni, Þórdísi 
Kolbrúnu Reykjförð Gylfadóttur, 
Teiti Birni Einarssyni og Hafdísi 
Gunnarsdóttur. Framsóknar-
flokkurinn hefur stillt upp sínum 
lista þar sem fjögur efstu eru 
þannig skipuð: Gunnar Bragi 
Sveinsson, Elsa Lára Arnardóttir, 
Sigurður Páll Jónsson og 
Lilja Sigurðardóttir. Viðreisn 
hefur tilkynnt þrjú efstu sæti í 
kjördæminu og eru þau skipuð: 
Gylfa Ólafssyni, Lee Ann Maginnis 
og Sturlu Rafn Guðmundssyni.
Samfylking, Vinstri grænir og 
Píratar eru næstu daga að velja 
sína lista. Fleiri flokkar eiga eflaust 
eftir að tilkynna framboð og/eða 
lista á næstunni í NV-kjördæmi.

Tangagatan tilbúin 
Opið hús var á Tangagötu 7 í 
síðustu viku hjá Narfeyri ehf.  Fjöldi 
fólks lagði leið sína í húsakynnin 
sem eru hin glæsilegustu en erfitt 
er að toppa útsýnið úr þessum 

íbúðum.  Báðar íbúðir eru komnar 
í útleigu og mun fyrirtækið því 
snúa sér að öðrum verkefnum og 
er Silfurgata 1 þar á listanum.

© Stykkishólms-Pósturinn

Skipin
Skemmtiferðaskipið Fram var í 
Stykkishólmshöfn á miðvikudag 
og kemur aftur næstkomandi 
föstudag í sína síðustu ferð.  

Ocean Diamond á eftir að koma 
tvisvar í þessum mánuði hingað 
í Hólminn dagana 18. og 22. 
september.

© Stykkishólms-Pósturinn
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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

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi

Svanlaugur Elías Lárusson

andaðist sunnudaginn 4. september. Útför hans fer fram 
frá Stykkishólmskirkju mánudaginn 12. september og 

hefst athöfnin kl. 14:00. 
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeir 
sem vilja minnast hans er bent á körfuknattleiksdeild 

Snæfells, kt. 600269-6079, reikningur 0309 - 26 - 994. 

Sara E. Svanlaugsdóttir Jónas Jónsson, 
Gunnar Svanlaugsson Lára Guðmundsdóttir, 
Lárus Þ. Svanlaugsson Helga Harðardóttir, 
Anna Kr. Svanlaugsdóttir Ingvar G. Jónsson, 

barnabörn og barnabarnabörn. 

 
Guðsþjónusta verður í Stykkishólmskirkju 

sunnudaginn 11. september kl. 11.00.

---
Eftir guðsþjónustuna verður skráning 

fermingarbarna og stutt kynning fyrir þau og 
foreldra þeirra á starfinu í vetur.

• Tryggja þarf endurheimt öruggrar heilbrigðisþjónustu á 
landsbyggðinni

• Almannatryggingar verði endurskoðaðar með róttækum hætti. 
Afnám skerðinga og tekjutenginga 

• Eflum framhaldsskóla og háskóla í kjördæminu. Stöndum vörð 
um símenntun

• Flýtum brýnum samgöngu- og fjarskipataverkefnum á 
NV landi

• Hlúum að nýbúum, vöndum aðlögun. Þjálfum og menntum 
heimamenn á þessu sviði

• Arður af auðlindum þjóðarinnar verði nýttur til uppbyggilegra 
verkefna í þágu almennings

• Búum stórum og smáum fyrirtækjum lífvænlegt 
rekstrarumhverfi

• Bætum í stuðning við ungar barnafjölskyldur og 
einstæða foreldra

Fleiri áhersluatriði má sjá hér https://www.facebook.com/Gudjonbrjansson/posts/656384204524163

GUÐJÓN S. BRJÁNSSON SÆKIST EFTIR 1. SÆTI
í prófkjöri jafnaðarmanna í NV kjördæmi 8. – 10. sept
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Tilnefnt í samráðshóp

frettir@snaefellingar.is 

Atvinnu- og nýsköpunarráðu-
neytið hefur óskað eftir til-
nefningum frá Stykkishólmsbæ 
í samráðshóp um rannsóknir 
og nýtingu þangs og þara við 
Breiðafjörð.  Bæjarráð samþykkti 
í síðustu viku að tilnefna þau 
Írisi Huld Sigurbjörnsdóttur og 
Símon Már Sturluson fyrir hönd 
Stykkishólmsbæjar. Hópnum 
er ætlað að miðla upplýsingum, 

skapa vettvang til skoðanaskipta 
og ræða rannsóknir tengdar 
nýtingu og vinnlsu þangs og 
þara.  Reykhólahreppur, Hafró, 
Þörungaverksmiðjan á Reyk-
hólum, Félagsbúið á Miðhrauni, 
Deltagen Iceland, Vör sjávar-
rannsóknasetur við Breiða-fjörð, 
SSV og Landssamtök land-
eigenda á Íslandi eiga sæti í sam-
ráðshópnum.

Nýr verkefnisstjóri 
umhverfisvottunar

frettir@snaefellingar.is

Náttúrustofa Vesturlands hefur 
ráðið nýjan starfsmann til að 
sinna EarthCheck umhverfis-
vottunarverkefni sveitarfélaganna 
fimm á Snæfellsnesi. Það er 
líffræðingurinn Birna Heide 
Reynisdóttir, sem undanfarið 
hefur unnið sem sérfræðingur í 
Þjóðgarðinum Snæfellsjökli og er 

í meistaranámi 
í umhverfis-
stjórnun með-
fram starfi. 
Hún flyst til 
Stykkishólms og 
mun hefja störf á 
Náttúrustofunni 
1. október nk. 
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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

Breytingar á opnunartíma rannsóknarstofu.

Vegna námsleyfis lífeindafræðings verða breytingar 
á opnunartíma rannsóknarstofunnar. 

Frá og með mánudeginum 5. september 
2016 verður opnunartími því sem hér segir:

• Mánudaga 8-10
• Fimmtudaga 8-10

Aðra daga vikunnar verða ekki teknar blóðprufur 
nema í bráðatilvikum.

Breyting þessi gildir til 31.ágúst 2017

Mikilvægt er að panta tíma í blóðprufu í móttöku eða í síma 432 1200

Þórir Bergmundsson 
Framkvæmdastjóri lækninga og rekstrar
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Til leigu í u.þ.b. 6 mán. 4-5 herbergja íbúð  
í Stykkishólmi, leigist með öllum húsbúnaði, 

rafmagni, hita og internettengingu.
 

Góð staðsetning. 

Upplýsingar í síma 567-5825 og 849-8401 

Tónleikar í 
Grundarfjarðarkirkju
föstudagskvöldið 9. september kl. 20.

Elmar Gilbertsson tenórsöngvari og 
Friðrik Vignir Stefánsson organisti

 
Á efnisskránni verða ýmis sönglög og orgelverk.

 
Aðgangseyrir kr. 1.500 -  
enginn posi á staðnum.

Listvinafélag Grundafjarðarkirkju

snyrtistofa

Stofan verður lokuð vegna sumarleyfa frá 
19.september til 3.október  

og  frá  
10.október til 24. október. 

Afgreiðslan verður eftir sem áður opin alla 
virka daga frá klukkan 10.00 til 12.00 og 

13.00 til 15.00.
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