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Ágúst K. Bjartmars fagnaði í vikubyrjun 90 ára afmæli sínu og 
af því tilefni buðu börn hans Petrína, Kristján og Lárentsínus 
fjölskyldu og vinum til afmælissamsætis.  Bekkjarfélagarnir 
Svanlaugur Lárusson, Ágúst K. Bjartmars og Benedikt Lárusson 
voru hinir hressustu eins og myndin ber með sér.   am

7 umsækjendur um starf upplýsinga- og 
markaðsfulltrúa Stykkishólmsbæjar

Í lok árs 2013 auglýsti Stykkishólmsbær eftir Upplýsinga- og 
markaðsfulltrúa vegna samstarfsverkefnis sveitarfélagsins við 
Eflingu Stykkishólms.  Starfið sem er nýtt, felur í sér vinnu í 
Upplýsinga- og ferðamannamiðstöð Stykkishólms, markaðs- og 
upplýsingastarf fyrir sveitarfélagið og ferðaþjónustu, samstarf við 
upplýsingafulltrúa nærliggjandi sveitarfélaga og við Markaðsstofu 
Vesturlands.  Einnig mun starfsmaðurinn koma að auglýsingagerð 
og útgáfu kynningarefnis fyrir Stykkishólmsbæ og þá þjónustu 
sem í boði er auk annarra tilfallandi verkefna.  Umsóknarfrestur 
rann út 8. janúar s.l. og bárust 7 umsóknir um starfið.  Að sögn 
bæjarstjóra er þess vænst að ráðið verði í starfið fyrir næstu 
mánaðamót.             am

Dansað á ís

Í frostinu undanfarið hafa tjarnir og pollar frosið og þarf ekki að 
leita langt til að geta skautað.  Þær Birta og Salvör í 5. bekk GSS 
gerðu sér lítið fyrir og bjuggu sér til skautasvell á tjaldsvæðinu í 
síðustu viku og skautuðu daglangt í sólinni.  Heilt dansatriði var 
smíðað og sýnt ljósmyndara.       am

Skipulags- og  byggingarnefnd hélt sinn fyrsta fund á þessu ári 
13. janúar s.l. Samþykkt var að gefa út nokkur bygginga- og 
framkvæmdaleyfi og eitt af þeim leyfum sem samþykkt var að 
veita er fyrir göngustígagerð í Stykkishólmi.  Fyrsti áfangi í 
göngustígagerð mun ná frá enda gangstéttar til móts við Búðanesveg 
og upp að Hamraendum suðvestan þjóðvegar.  Skipulags- og 
byggingarnefndin fól skipulags- og byggingarfulltrúa að gefa út 
framkvæmdarleyfi fyrir 1. og 2.áfanga. „En jafnframt verði gerður 
heildar uppdráttur sem sýnir núverandi göngustíga og reiðstíga og 
framtíðarskipulag göngustíga og reiðstíga í landi Stykkishólms. 
Í framhaldi af því breyta aðalskipulagi með göngustígum inn á 
svo það sé komið framtíðarskipulag á göngustíga og reiðstíga í 
Stykkishólmsbæ sem hægt er að vinna eftir í áföngum.“      am

Framtíð göngustíga í Stykkishólmi

Fréttir bárust af því s.l. þriðjudag að Sveitarfélögin á Vesfjörðum 
hefðu náð viðmiðum umhverfisvottunar Earth Check.  Það er 
Fjórðungssamband Vestfjarða sem stendur að verkefninu og 
verður það kynnt sveitarfélögunum og almenningi fljótlega.  
Sveitarfélögin á Snæfellsnesi og Vestfjörðum verða því væntanlegu 
þau einu með Umhverfisvottun á Íslandi.      am

Sveitarfélögin á Vestfjörðum hafa náð viðmiðum

Það var mikil veisla fyrir augað, ekki síst myndavélaaugað, í 
Kolgrafafirði um helgina.  Mikið líf var í firðinum og mikið af 
fólki á ferðinni.  Mátti sjá árangur þess á samfélagsmiðlum og 
vert að benda áhugsömum á myndasíðu Sumarliða Ásgeirssonar 
sem er óþreytandi að taka myndir.  En það þarf ekki að stíga upp í 
bílinn til að tilefni til myndatöku skapist.  Þetta er hér allt í kring, 
haförn sýndi mikilfengleik sinn neðan við flugvöllinn s.l. helgi 
og skýjafarið og norðurljósin eru auðvitað endalaus uppspretta 
myndefnis.        am

Myndefni

http://www.stykkisholmsposturinn.is
http://www.flickr.com/photos/sumarlidi/
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en á árinu voru birtar tvær fræðigreinar, tvær skýrslur og 
ein doktorsritgerð. Þá voru starfsmenn Náttúrustofunnar 
gestafyrirlesarar við menntastofnanir á mennta- og háskólastigi 
og sinntu auk þess leiðbeiningu í B.S. lokaverkefni nemanda við 
Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri um atferli hreindýra.
Náttúrustofan vinnur með sveitarfélögum á Snæfellsnesi að 
umhverfismálum í tengslum við EarthCheck vottun þeirra. 
Á árinu var m.a. unnið að árlegri gagnasöfnum á tölulegum 
gögnum frá stofnunum sveitarfélaganna, úrvinnslu íbúakönnunar, 
upplýsingaskilti við Vatnaleið, grænni sýningu í Norska húsinu, 
verkefni um fjölgun umhverfisvottaðra ferðaþjónustufyrirtækja, 
gerð nýrrar framkvæmdaáætlunar verkefnisins 2014-2018 og 
úttektum á viðbragðsáætlunum og framfylgd laga og reglugerða. 
Þá voru skrifaðir nokkrar pistlar um umhverfismál í staðarblöð, 
haldnar kynningar fyrir innlenda og erlenda hópa og unnið að 
styrkumsóknum til umhverfistengdra verkefna og áfangaskýrslum 
vegna þegar móttekinna styrkja.
Eins og hjá flestum opinberum stofnunum hafa framlög frá hinu 
opinbera dregist verulega saman síðustu ár, sem og umfang 
útseldra verkefna. Leitast hefur verið við að varðveita störf 
en engu að síður hefur þurft að draga úr starfsmannahaldi. Við 
reynum að láta þetta ekki á okkur fá og stefnum ótrauð að frekari 
þekkingaruppbyggingu og sjálfbærara samfélagi. 
Starfsfólk Náttúrustofunnar þakkar íbúum Snæfellsness samstarfið 
á árinu.

Róbert A. Stefánsson og Menja von Schmalensee

Verkefni Náttúrustofu Vesturlands árið 2013 voru fjölbreytt og 
starfsemin viðburðarík eins og endranær. Starfsmenn voru 4-6 
talsins, flestir yfir sumartímann, en launuð ársverk voru 3,2. Segja 
má að þrjú verkefni hafa verið hvað umfangsmest í starfseminni á 
árinu: a) Í kjölfar síldardauðans í Kolgrafafirði var fylgst vel með 
fuglum á svæðinu og áhrifum grútar á þá. Grein um þær athuganir 
birtist í Fuglum, ársriti Fuglaverndar, í desember. Sömuleiðis 
var sett af stað rannsókn á botndýralífi fjarðarins í samvinnu við 
Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Snæfellsnesi (RHÍS) og Líf- 
og umhverfisvísindastofnun Háskóla Íslands. b) Starfsmaður 
Náttúrustofunnar var formaður nefndar umhverfisráðherra sem 
gerði ítarlega úttekt á lagalegri og stjórnsýslulegri stöðu villtra 
fugla og spendýra og birti um hana veglega skýrslu, sem nálgast 
má á vef ráðuneytisins. c) Unnið var að minkarannsóknum, þar 
á meðal á stofnvistfræði og atferli, en þyngst vógu rannsóknir á 
fæðuvistfræði minka á Snæfellsnesi í tengslum við doktorsverkefni 
við Háskóla Íslands, sem lauk með útskrift á árinu.
Starfsfólk Náttúrustofunnar sinnti auk þess fjölda 
vöktunarrannsókna, þar á meðal vöktun hafarnarstofnsins í 
samstarfi við Náttúrufræðistofnun Íslands (NÍ), Náttúrustofu 
Vestfjarða, Náttúrustofu Suðvesturlands og fuglaáhugamenn, 
vöktun vetrarfugla, vöktun rjúpnastofnsins, vöktun rituvarps 
í Hvítabjarnarey í samvinnu við RHÍS og landeigendur og loks 
vöktun á fjölda refagrenja í ábúð í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli. 
Að auki var þéttleiki mófugla rannsakaður í samvinnu við NÍ en 
þær athuganir verða grunnur að vöktun þeirra á landsvísu þegar 
fjármagn fæst.  
Fræðsla er mikilvægur liður í starfsemi náttúrustofunnar og var 
henni sinnt með margvíslegum hætti á árinu. Starfsmenn stofunnar 
kynntu verkefni sín og rannsóknaniðurstöður á tveim stórum 
ráðstefnum á árinu, annars vegar á alþjóðlegri marðardýraráðstefnu 
í Oxfordháskóla og hins vegar á stórri íslenskri líffræðiráðstefnu. 
Framlög Náttúrustofunnar á þessum ráðstefnum voru samtals 
14 talsins. Þá stóð náttúrustofan einnig fyrir þremur opnum 
fyrirlestrum fyrir almenning hér í Stykkishólmi, ýmist á eigin 
vegum eða í samstarfi við aðra aðila, og nokkrum fyrirlestrum 
fyrir afmarkaða hópa. Skrif voru veigamikill hluti fræðslustarfsins, 

Annáll Náttúrustofu Vesturlands árið 2013

Stjórn lista- og menningarsjóðs Stykkishólmsbæjar kom saman til 
fundar í Ráðhúsinu föstudaginn 9. janúar, kl. 18.00. Til úthlutunar 
úr sjóðnum í ár voru kr. 1.300.000. Þegar skoðaðar eru fundargerðir 
stjórnar sjóðsins s.l. ár hefur upphæðin til úthlutnar verið mjög 
áþekk eða um 1.300.000
Í stjórn sjóðsins sitja: Lárus Ástmar Hannesson, Hólmfríður 
Friðjónsdóttir og Gretar D. Pálsson.

Eftirfarandi úthlutanir voru samþykktar af stjórn:
1. Lúðrasveit Stykkishólms kr. 100.000,-.
2. Leikfélagið Grímnir kr. 250.000,-.
3. Kór Stykkishólmskirkju kr. 150.000,-.
4. Listvinafélag Stykkishólmskirkju kr. 150.000,-
5. Emblur kr. 100.000,-
6. Gamla Kirkjan kr. 100.000,-
7. Aftanskin kr. 100.000,-
8. Karlakórinn Kári kr. 100.000,-.
9. Hebbarnir kr. 80.000,-
10. Árnamessa kr. 50.000,-.
11. Stórsveit Snæfellsness kr. 50.000,-
12. Júlíönu-hátíð kr. 70.000,-

Úthlutanir úr lista- og menningarsjóð

Þrettándabrennan

Þrettándabrennan sem eðlilega átti að fara fram á þrettándanum 6. 
janúar s.l. var færð vegna veðurs til fimmtudagins 9. janúar.  Veður 
var með ágætum og mátti sjá börn með skikkjur og stjörnuljós í 
hönd.  Vegna bilunar í tækjabúnaði var heldur hljótt við brennuna, 
en til stóð eins og í fyrra að leika áramótalög svo brennugestir 
gætu tekið undir í söng.  Flugeldasýning Berserkja var glæsileg 
eins og meðfylgjandi mynd ber með sér og í frostinu höfðu 
krakkarnir gaman af því að leika sér á svellinu sem myndast hafði 
á tjaldsvæðinu.  Það má vel vinna áfram með þrettándabrennu 
líklega væri vænlegt að fá til samstarfs t.d. foreldrafélög 
grunnskóla, leikskóla og lúðrasveitar auk þess sem gott tilefni 
myndast til að minnast einhvers frá síðasta ári sem vel er gert og 
jafnvel veita einhversskonar viðurkenningu fyrir það.  Svo eru 
náttúrulega til nefndir á vegum bæjarins sem gætu látið þetta til 
sín taka eins og safna- og menningarmálanefnd eða æskulýðs- og 
íþróttanefnd!  Þrettándabrennur eru hefð víða um land og hin besta 
skemmtun.  En það er eins og alltaf, hlutirnir gerast ekki af sjálfu 
sér og því ekki úr vegi að bæjaryfirvöld skipi í hlutverk í þessu 
samhengi.    am
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Takk fyrir Margrét mín, svo nú er komið að mér. Ég er hér með 
mjög einfalda uppskrift sem allir ættu að geta gert.

Hvítlauks-spaghetti.

125 ml ólífuolía
3 - 5 hvítlauksrif pressuð
salt og pipar
450 g spaghetti
3 súpuskeiðar smátt rifin steinselja

Sjóðið spaghettíið með einni teskeið af ólífuolíu og salti.  Setjið 
restina af ólífuolíunni í pott með hvítlauknum og smá 
salti og brúnið (hvítlaukurinn má alls ekki brenna). Þegar 
spaghettíið er tilbúið og sigtað er það sett aftur í pottinn og 
ólífuolíunni með hvítlauknum hellt yfir og hrært saman við. 
Bætid salti og pipar við eftir smekk og steinseljunni.
Ég ætla að skora á mína æskuvinkonu Rósu Björk 
Svavarsdóttur Íslandsmeistara kvenna í Maraþoni 2013,
mikið var ég stolt af henni. 

Kærar kveðjur, Fanný Kristinsdóttir

Hvítlauksspaghetti

Köttur í fóstur.  Hver getur tekið góðann tveggja vetra kött í 
fóstur í 4-5 mánuði, frá febrúar, gegn smá þóknun?  Uppl. veitir 
Eiríkur s. 8459537

Smáauglýsingar

Það verður hörkuleikur hjá strákunum í kvöld hér heima þegar 
Snæfell mætir Skallagrími.  Það er leikur sem Snæfell verður að 
vinna, Snæfell er sem stendur í 8 sæti og verður að vinna liðin 
sem eru þar fyrir neðan en Skallagrímur er í 10.sæti.  Þetta verður 
fyrsti heimaleikur Travis Cohn með Snæfelli en hann lék fyrsta 
leik sinn með Snæfelli í síðustu viku þegar liðið tapaði naumlega 
94-90 gegn Þór í Þorlákshöfn.  
Travis þótti leika vel þar og spennandi að sjá hvað hann gerir í 
kvöld.  
Stelpurnar, léku í gær gegn Njarðvík, eftir að þetta er skrifað og 
hafa vonandi haldið sínu striki og unnið þann leik eins og þá þrjá 
sem þær hafa leikið á þessu ári nú síðast Hamar 71-58.  Þrátt fyrir 
að þær hafi ekki verið að spila eins og þær geta best í leikjum 
þessa árs þá hafa þær unnið nokkuð örugga sigra og hafa því alla 
möguleika á að bæta enn í. 
Stjörnuleikir körfuboltafólks fara fram 25.janúar í Hafnarfirði.  
Liðum úrvalsdeildanna var skipt á víxl í tvo hópa og úr þeim 
valin tvö úrvalslið sem þjálfarar efstu liða deildanna stýra.  
Byrjunarliðin voru valin í netkosningu í lok desember og í öðru 
kvennaliðinu (valið úr Snæfelli, Val, Hamri, Njarðvík) er Snæfell 
nánast með byrjunarliðið, fjóra leikmenn af fimm en það eru þær 
Hildur Sig, sem fékk flest atkvæðin, Chynna Unique Brown, 
Hildur Björg og Guðrún Gróa og Ingi Þór þjálfarinn.  Jón Ólafur 
verður svo í öðru byrjunarliðinu hjá körlunum (valið úr Keflavík, 
Njarðvík, Stjörnunni, Snæfelli, Val og Skallagrími).  Þá munu 
þjálfarar liðanna velja sína leikmenn til viðbótar þessum fimm í 
byrjunarliðunum til að fullmanna liðin. 
Fótbolti
Hólmararnir Alfreð Már Hjaltalín og Kristinn Már Pétursson hafa 
báðir samið við Víking Ólafsvík á ný. Alfreð samdi til lok ársins 
2016 en hann á að baki hátt í hundrað leiki með meistaraflokki frá 
2010 og kom við sögu í 19 af 22 leikjum Víkings í efstu deild s.l. 
sumar þrátt fyrir að vera einungis 19 ára.  Kristinn samdi til tveggja 
ára en hann er tveimur árum yngri en náði engu að síður að koma 
við sögu í tveimur leikjum með Víkingum sl. sumar.  Víkingur féll 
úr efstu deild í fyrra og leikur því í 1.deildinni í sumar en vonandi 
ná þeir félagar að komast með liðinu upp í efstu deild á ný.      srb

Íþróttir

Leshringurinn hófst s.l. mánudag 13. janúar á Hótel Egilsen. 
Þátttaka er framar vonum og ennþá er hægt að slást í hópinn.  
Viðfangsefni leshringsins í ár er skáldsagan Glæsir eftir Ármann 
Jakobsson.  Beðist er velvirðingar á misritun í auglýsingu í síðasta 
blaði.

Undirbúningsnefnd. 

Júlíana – hátíð sögu og bóka – leshringur 

Vísnagátan
Lausnarorð síðustu gátu:  Bót

Gáta vikunnar:                      
Úr hafinu má hana fá.
Heitinu á vísnaskáldi.
Grandi bjargar fingri frá.
Finnast víða brött og há.

(höf:Páll Jónasson frá Hlíð)

Mig langar að biðja Hildigunni Jóhannesdóttur að koma með næstu 
gátu.                                                         

Kveðja, Sigrún Valtýs

Hvaða ár bar leitin að heita vatninu árangur?
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PLÁSSIÐ  -  Frúarstígur 1  -  340 Stykkishólmur  -  Iceland
Tel. 354 436 1600  -  www.plassid.is

Opið í hádeginu alla virka daga.
Réttur dagsins og kaffi á eftir kr. 1.450

Föstudagur:  Pizzahlaðborð í hádeginu

Fylgist með á Facebook

Allar eignir á www.faststykk.is

Sverrir Kristjánsson
lögg. fasteignasali
Ægisgötu 11
340 Stykkishólmi
Sími: 896 4489
sverrir@posthus.is

Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. 
löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199
Netfang:   pk@simnet.is       Heimasíða:   fasteignsnae.is

Heimahornið         20% afsláttur
-af öllum sundfatnaði 

fimmtudag og föstudag!

Atkvæðagreiðsla um nýgerðan kjarasamning.

Munið að skila atkvæðaseðli tímanlega, 
ekki geyma það til síðasta dags.

Gefandi starf við liðveislu 
fyrir rétta aðila

Félags- og skólaþjónust Snæfellinga óskar eftir að ráða 
starfsmenn í liðveislu í Grundarfirði, Snæfellsbæ og 
Stykkishólmi. Afar hentugt með skóla eða sem aukavinna.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi SDS.
Umsækjendur þurfa að;
• Vera orðnir 18 ára
• Framvísa sakavottorði með umsókn
• Gera grein fyrir menntun og fyrri störfum
Frekari upplýsingar veitir Birta Antonsdóttir síma 430-7800.  
Umsóknir skulu berast Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga,  
Klettsbúð 4,  360 Hellissandi eða í tölvupósti birta@fssf.is fyrir 
31.janúar 2014 

Forstöðumaður

 Afleysingarstarf
Laust er afleysingarstarf við ræstingar og fleira.

Vinnutími virka daga kl. 12:30 - 15:30.
Viðkomandi verður ráðinn frá febrúar til skólaloka í maí.

Upplýsingar gefur skólastjóri 
í síma 433 8140 og 864 9254

Skólastjóri

Ferjan Baldur     Vetraráætlun
Sunnudaga til föstudaga: 
Frá Stykkishólmi kl 15:00
Frá Brjánslæk kl 18:00

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

www.saeferdir.is

Við erum með lausnir fyrir þig!

Vantar þig eitthvað til/frá Reykjavík?
Ertu að breyta garðinum?
Þarftu að láta hífa eitthvað?
Vantar þig grunn undir nýja húsið?
Þarf að saga malbik, steypu eða stein?
Þarftu að losna við klöpp af lóðinni?
Vantar þig túnþökur?

BB & Synir ehf   Norðurási   340 Stykkishólmur     Afgreiðsla:   Reitarvegi 16   Sími:  438-1481   Netfang:  bbogsynir@internet.is

Afgreiðsla í Reykjavík er hjá 
Nesfrakt  Héðinsgötu 1-3.  

Ferðir frá Reykjavík  
 alla virka daga kl. 17:00
 föstudaga kl. 16:00
Frá Stykkishólmi   
 alla virka daga kl. 10:00
Afgreiðsla Stykkishólmi   438-1481
Afgreiðsla Reykjavík        533-2211

Fylgist með á Facebook!

Daglegar ferðir milli  Stykkishólms og Reykjavíkur
www.nesfrakt.is          Facebook!!

 Sími: 438 1481BB  &  Synir

http://www.plassid.is
http://www.verks.is
http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
mailto:birta@fssf.is
http://www.saeferdir.is
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