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Nýr bátur í smíðum fyrir agustson Bilunin í fjarskiptaneti fyrir 
áramótin

Verið er að smíða nýjan bát fyrir agustson sem afhentur verður í 
sumar.  Báturinn kemur til með að leysa Gullhólma af hólmi sem 
verið hefur í eigu útgerðarinnar í u.þ.b. 10 ár. Það er fyrirtækið 
Seigla á Akureyri sem er að smíða bátinn sem er 15 metra langur 
búinn línubeitningarvél, fullkominni aðgerðaraðstöðu um borð, 
krapavél o.fl.  Fjórar tveggja manna káetur eru um borð og mun 
báturinn bera 20 tonn af slægðum fiski. Tvær 5-6 manna áhafnir 
verða á bátnum. Báturinn er innan 30 tonna aflamarksins og verður 
í krókaaflamarkskerfinu. Gullhólminn hefur verið í aflamarkskerfi 
óháð veiðarfærum en í krókakerfinu er veiðin skilyrt við það að 
veitt sé á króka. Aukið verður við veiðiheimildir útgerðarinnar 
með nýja bátnum og er gert ráð fyrir að þannig verði hægt að 
stunda útgerð bátsins allt árið en Gullhólminn hefur ekki haft 
aflaheimildir til að stunda veiðar nema hluta úr ári. Standa vonir 
til að vinnslurnar hér hafi þannig hráefni, sömuleiðis megnið af 
árinu.  Gullhólminn er gott skip að sögn Sigurðar Ágústssonar 
framkvæmdastjóra agustson, en greinilegur áhugi er fyrir skipinu 
og er verið að vinna að sölumálum um þessar mundir.   
Fleira er í farvatninu hjá agustson, því um þessar mundir er verið 
að gera miklar breytingar á 1.hæð frystihússins þar sem markmiðið 
er að efla vinnslumöguleika á makríl. Meðal þess sem verið er að 
koma upp þar eru öflugir lausfrystar fyrir makrílinn og skelina 
þegar fram í sækir.                             am

Það fór ekki framhjá 
neinum íbúa á Snæfellsnesi 
að milli jóla og nýárs 
slitnaði ljósleiðaratenging 
við Snæfellsnes og víðar 
og var því sambandslaust 
í tæpan sólarhring.  
Afleiðingar bilunar af 
þessu tagi er mjög víðtæk, 
ekki var hægt að greiða 
með greiðslukortum, 
ekki heyra útvarp eða sjá sjónvarp hvað þá að fara á netið.  Hægt 
er að búa við bilun í stutta stund þó það raski að sjálsögðu allri 
starfsemi fyrirtækja - en tæpur sólarhringur er eitthvað sem ekki 
er forsvaranlegt. Ekki síst þar sem fyrirtæki og stofnanir þ.m.t. 
öryggisstofnanir eru flestar komnar með símasamband í gegnum 
ljósleiðara. 
Það vakna margar spurningar við svona atburð.  Afhverju tók 
svona langan tíma að greina bilun og staðsetja?  Hvernig er búið 
um einu lífæð 2600 íbúa við umheiminn, þegar hún liggur um á?  
Var ekki hægt að koma varaleið á?  Harla lítið var um upplýsingar 
frá Mílu, Vodafone og Símanum á heimasíðum þeirra, enda erfitt 
að nálgast þær í gegnum stopult gsm samband. Við það að hringja 
í þessi fyrirtæki fengust litlar sem engar upplýsingar og fréttist að 
fólki hefða m.a. verið bent á að fara á vefinn til að gá!  
Í áramótaávarpi forsætisráðherra gerir hann að umtalsefni 
ljósleiðarvæðingu landsins þar sem ljósleiðari verður lagður á 
„hvern einasta bæ, hvern dal og fjörð og tengja þannig landið allt 
við hraðbraut upplýsinga og samskipta“. Framkvæmdastjóri Mílu 
lætur hafa eftir sér á mbl.is að það fjármagn sem ríkistjórnin hefur 
markað á fjárlögum þessa árs í það verkefni sé um 300 milljónir 
króna en heildarkostnaður sé um fimm milljarðar króna. „Rætt um 
að það fari í að hringtengja Vestfirðina.“ segir hann ennfremur.
Kristinn Jónasson bæjarstjóri Snæfellsbæjar segir í viðtali á mbl.
is að hluti af þessu fjármagni fari í að hringtengja Snæfellsnes 
við Dalina!  Svör frá Mílu núna eftir áramótin eru á þann veg að 
strengurinn hafi slitnað vegna vatnavaxta þó vel sé búið um hann 
yfir ána.  Ekki hafi verið unnt að koma á varasambandi þennan 
tæpa sólarhring sem bilunin varði. Eftir því sem best fæst séð þá 
er þetta rof á tengingu það lengsta af þeim a.m.k. fjórum sinnum 
á síðasta ári á Íslandi sem ljósleiðari hefur slitnað og valdið 
truflunum eins og lýst er hér að framan. 
Það er, skv. upplýsingum frá Mílu, ákvörðun stjórnvalda hvar 
fjármunum verður varið í næstu skref ljósleiðaratenginga.  am

Aðfararnótt s.l. sunnudags kom upp eldur í bragganum við 
Aðalgötu 28.  Þórður Þórðarson lögreglumaður var á vakt og að 
hans sögn mátti engu muna að illa færi.  Á örstuttum tíma fylltist 
húsið af reyk og eldurinn logaði.  Maður var inni í bragganum 
sem kveikti í, en hann á við andlega vanheilsu að stríða.  Mikill 
eldsmatur var í húsinu og kom slökkvilið Stykkishólms á vettvang 
og slökkti eldinn.  Talsvert tjón varð á húsnæðinu í eldsvoðanum. am

Eldsvoði og mannbjörg

S.l. áramót breyttist skipan sýslumannsembætta og 
lögregluumdæma.  Lögreglustjóri Vesturlands situr nú í Borgarnesi 
en Sýslumaður Vesturlands, Ólafur Ólafsson, í Stykkishólmi. 
Skrifstofur eru á sömu stöðum og áður og opnunartími svipaður.  
Símanúmer breytist og verður 458 2300.                    am

Sýslumaðurinn á Vesturlandi

http://www.stykkisholmsposturinn.is
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/01/01/ljosleidara_i_hvern_bae_dal_og_fjord/
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/01/01/ljosleidara_i_hvern_bae_dal_og_fjord/
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2014/12/30/bilunin_hafdi_slaemar_afleidingar/
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2014/12/30/bilunin_hafdi_slaemar_afleidingar/
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2014/12/30/bilunin_hafdi_slaemar_afleidingar/
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Ritstjóraspjall
Gleðilegt ár og takk fyrir þau gömlu.  Enn eitt árið er liðið.  
Á þessu ári eru tíu ár liðin frá því við fjölskyldan fluttum í 
Stykkishólm.  Þar af höfum við gefið út Stykkishólms-Póstsinn í 
níu ár af samtals rúmlega tuttugu ára sögu þess. Eins og lesendur 
vita þá er Stykkishólms-Pósturinn eitt elsta bæjarblað á Íslandi.  
Í tímans rás hefur það tekið breytingum þó að segja megi að 
tilgangurinn sé ávallt sá sami, að koma upplýsingum til bæjarbúa 
um hin ýmsu málefni.  Útgáfan nýtur ekki styrkja og rekur sig á 
auglýsingum.  Stöðugildi er minna en eitt.  S.l. haust kom Kolbrún 
Ösp Guðrúnardóttir til starfa hjá Anok margmiðlun ehf sem gefur 
út blaðið og kemur að uppsetningu þess ásamt öðrum verkefnum.  
Margir vita að Anok byggir á mjög fjölbreyttri verkefnaflóru á 
sviði vefverkefna, hönnunar prentefnis ýmiskonar auk vefhýsingar 
fyrir viðskiptavini víða um land.  Fyrirtækið fagnar 15 ára afmæli 
á þessu ári og er það býsna langur aldur í þessum „bransa“ enda 
marga ausuna sopið (þrjú mismunandi hrun/kreppur t.d.)
En eins og mörg önnur kvennafyrirtæki sem voru stofnuð fyrir 
tíma lánatryggingasjóðs kvenna þá var farið varlega af stað með 
Anok og engin lán tekin, heldur stigin smá en örugg skref áfram. 
Reksturinn hófst heima við en flutti svo í leiguhúsnæði fram til 
2005 þegar við fluttum með fyrirtækið í Hólminn.  Margar ástæður 
voru á bak við þennan flutning en eitt það fyrsta sem opnaði 
möguleikana á þessum flutningi var að þokkaleg nettenging komst 
á við Snæfellsnes.  Nú er svo komið að fyrirtækið hefur fjárfest í 
húsnæði og tækjabúnaði til frekari vaxtar og hafa viðbrögðin verið 
afar góð.  
Sigurður vann að útgáfunni og ritaði ávallt ritstjórapistla en eftir 
að hann hvarf til annarra starfa hafa þeir ekki verið skrifaðir og 
margir haft á orði að það þyrfti að koma þeim á aftur.  Það er núna 
fyrst að andrými til þess skapast.  
Áreitið dags daglega er gríðarlegt, alltaf reynist þyngra að 
upplýsa almenning um marga hluti, því dægurþras hversdagsins 
verður sífellt fyrirferðarmeira og samfélagsmiðlar yfirfullir af 
ummælum um mataræði og megrunarkúra.  Ég velti því fyrir mér 
hvert heilbrigðiskerfið okkar stefnir.  Það er mikið rætt um það 
þessa dagana.  En ef við skoðum það aðeins í kastljósi okkar hér 
í Stykkishólmi, sem ratar auðvitað ekki í stærri miðlana, þá lítur 
það ekki neitt sérlega vel út.  Þegar ég flutti hingað fyrir 10 árum 
skipti það miklu máli í okkar ákvörðunum að hér er þjónustustig 
hátt og góð heilbrigðisþjónusta.  Þá voru starfandi 3 fastráðnir 
læknar á St. Franciskusspítalanum.  Spítalinn var einn af stærri 
vinnustöðum bæjarins og nunnurnar sinntu sínu starfi einnig 
innan veggja spítalans.  Nú, 10 árum síðar, er einn fastráðinn 
læknir á sjúkrahúsinu, sem innan fárra ára hættir sökum aldurs, en 
læknisþjónusta önnur uppfyllt með samningi við læknaþjónustu 
á höfuðborgarsvæðinu.  Hingað koma læknar til að sinna 
skjólstæðingum á svæðinu, viku í senn.  Störfum hefur fækkað um 
12 stöðugildi og hótel væntanlegt á þröskuld spítalans. Auðvitað 
þróast heilbrigðisstarfsemi en í mínu gullfiskaminni, man ég ekki 
eftir umræðu um heilbrigðisþjónustu á Íslandi öðruvísi en á þann 
veg að svo og svo mikill niðurskurður yrði á kerfinu það árið.  Ég 
man eftir umræðu um kreppustjórnun á Landsspítalanum upp 
úr 1991 þegar ég vann tæknistörf fyrir fréttastofu Útvarpsins og 
svei mér þá, hvar erum við stödd í dag.  Fyrirsagnirnar eru á borð 
við “Hrunið heilbrigðiskerfi” og svo framvegis.  Á síðast voru 
ítrekaðar tilraunir til að ná eyrum stjórnenda HVE á Akranesi 
fyrir hönd Stykkishólms-Póstsins til að geta upplýst almennilega 
hvert stefnan liggur með heilbrigðisþjónustu hér í Stykkishólmi.  
Svör fengust um fjármálin en engin svör um stefnuna fram á við.   
am

Rannsóknasetur Háskóla Íslands á 
Snæfellsnesi, annáll ársins 2014

Starfsmenn Rannsóknasetursins (HS) voru þrír í ársbyrjun, 
tveir í fullu starfi en einn í 30% starfi. Reglubundin verkefni um 
æðarfugl og dílaskarf héldu áfram, sem og árlegar talningar á 
æðarungum,  álftum, ritu og vatnafuglum. Dílaskarfi hélt áfram 
að fjölga og æðarungar voru í meðallagi eftir slök ár á undan. 
Rituvarp gekk skár en í fyrra en ungaframleiðslan  á utanverðu 
Snæfellsnesi (0,4 ungi á par) er langt undir því sem æskilegt 
væri (1,0 ungi á par). Í Hvítabjarnarey gekk varp þó betur og 
var með besta móti miðað við undanfarin ár. Hjá vatnafuglum 
gekk varp vel hjá hornsílafuglunum, þ.e. lóm, toppönd, flórgoða 
og himbrima. Helsingjapar sást með tvo unga á Snæfellsnesi 
í byrjun ágúst.  Einn mastersnemi útskrifaðist á árinu, þegar 
Helgi Guðjónsson varði ritgerð sína um varpárangur grágæsa. 
Nýtt mastersverkefni hófst þegar Aldís Erna Pálsdóttir hóf að 
rannsaka afrán á æðarkolluhreiður í eyjunum við Stykkishólm, í 
samstarfi með HS.  Starfandi framhaldsnemar eru langt komnir. 
Þórður Örn Kristjánsson lauk gagnasöfnun í Rifi og Hvallátrum 
og sendi tvær greinar til birtingar fyrir árslok. Valtýr Sigurðsson 
vinnur að mastersritgerð sinni um áhrif síldardauða á umhverfi. 
Gagnasöfnun fyrir það verkefni var endurtekin í Kolgrafafirði, 
styrkt af Vegagerðinni. Framhaldssagan um ormana mun því halda 
eitthvað áfram.  Þrenn ný rannsóknaverkefni hófust á árinu. Auk 
mastersverkefnis Aldísar Ernu fóru menn að merkja æðarkollur í 
Landey í samstarfi við norska SEATRACK-verkefnið. Alls náðust 
37 kollur þetta fyrsta sumar og stefnt er að endurheimta tækin frá 
þeim næsta sumar. Thomas Holm Carlsen hóf störf við rannsóknir 
á eiginleikum æðardúns í samstarfi við Æðarsetur Íslands en 
verkefnið er styrkt af Framleiðnisjóði Landbúnaðarins.  Fjórar 
birtingar komu í alþjóðlegum ritum, um fuglaflensu, vetrarstöðvar 
skúma, varphegðan æðarkollna og ferðalög snjógæsa.  Stærsta 
stundin til þessa í sögu HS rann upp í september, þegar 
Sjóandaráðstefnan var haldin í Reykjavík. Þetta var fimmta 
sjóandaráðstefnan og sú fyrsta utan Norður-Ameríku, haldin af 
HÍ og Environment Canada. Þangað komu 142 þátttakendur frá 
18 löndum. Alls voru haldin 66 erindi og sýnd 49 veggspjöld. 
Starfsmenn HS áttu í 4 framlögum til samans. Ráðstefnan þótti 
takast firna vel og endaði á sérlega vel heppnaðri vettvangsferð 
á Mývatn. Í lok árs kom út grein um málefni sjóanda í Fuglum, 
tímariti Fuglaverndar.  Í samstarfi við HS kenndu starfsmenn í 
námskeiðinu Verkefnalíffræði í FSN. Sem fyrr tók Jón Einar 
Jónsson þátt í kennslu í Fuglafræði og Dýrafræði við HÍ.

Jón Einar Jónsson

Grænmetis-svepparéttur
Nú þegar sól hækkar á lofti og gefur fyrirheit á gott sumar þar 
sem sveppirnir hér í nágrenninu vaxa spriklandi í skógarbotnum 
er ekki úr vegi að gefa uppskrift að ljómandi góðum rétti..
• Sveppir- og eða annað grænmeti 
• Smjör og ólífuolíu blandað saman til til steikingar 
• Hvítlaukur og skvett úr sítrónu
• Timian og rósmarin
• Parmesan ostur
• Egg
• Salt og pipar
Steikið sveppina og blandið kryddi í. Leggið í eldfast fat og mótið 
holu fyrir hrátt eggið(1 egg á mann) Rífið permesan ost yfir.Setjið 
í ofn og bakið þar til eggið hefur stífnað.
Þetta er skemmtilegur réttur og fallegur, aðaleinkennið er eggið 
sem gefur réttinum sérstakan blæ í bragði og ásýnd.
Ég vil skora á Sigrúnu Ársælsdóttur að gefa uppskrift í næsta blað

-Sigríður Erla
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Íþróttamiðstöð
 Saknar þú einhvers fatnaðar?
Til og með 10. janúar er allur óskilafatnaður ársins 

2014 til sýnis á áhorfandapöllum íþróttamiðstöðvar.

Eftir það verður öllu pakkað niður og sent suður.

                              Starfsfólk

Kæru viðskiptavinir
Nesbrauð verður lokað frá og með 

5. - 19. janúar vegna síðbúins sumarleyfis. 
Vonum að við mætum skilningi hjá ykkur 

vegna þessa.
Starfsfólk Nesbrauðs ehf, sími 438-1830

HÚS TIL SÖLU

Þvervegur 2
79,8 fm. timburhús á einni 
hæð sem byggt var í tvennu 
lagi árin 1965 og 1985. 
Húsið sem notað hefur 
verið sem skrifstofa 
og samkomuhús 

skiptist í stóran sal með eldhúsi, baðherbergi og eitt 
skrifstofuherbergii. Parket er á skrifstofuherbergi en 
dúkur á öðrum gólfum. Sólpallur er sunnan við húsið.  
Húsið er staðsett miðsvæðis í bænum og gæti hentað 
undir ýmiskonar starfsemi eða sem íbúðarhús. Verð 
14.000.000,-. 

Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignirnar og  
aðrar eignir á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar: 

www.fasteignsnae.is
Fasteigna- og skipasala Snæfellsness

Pétur Kristinsson, hdl. 
löggiltur fasteigna- og skipasali.

Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is

Staða veiðieftirlitsmanns á starfsstöð Fiskistofu í Stykkishólmi

Fiskistofa óskar að ráða veiðieftirlitsmann á starfsstöð sína í Stykkishólmi.

Helstu verkefni:
• Eftirlit á sjó. Eftirlit á sjó felst m.a. í lengdarmælingum á fiski og tillögugerð um lokanir veiðisvæða, eftirliti með aflasamsetningu, 

veiðarfærum, hlutfalli smáfisks í afla og brottkasti afla. Þá fylgjast veiðieftirlitsmenn einnig með því að afladagbækur séu rétt 
útfylltar og séu í samræmi við veiðar og afla um borð. 

• Eftirlit í landi. Eftirlitsstörf í landi fela m.a. í sér eftirlit með löndun, vigtun og skráningu afla, eftirlit með veiðarfærum og 
aflasamsetningu, lengdarmælingar á afla og eftirlit með færslu og skilum afladagbóka. Starfið felur einnig í sér skrifstofustörf 
s.s. skýrsluvinnu þegar vettvangsstörfum lýkur, að fylgjast með löndunum og skráningum í aflaskráningarkerfi Fiskistofu og öflun 
gagna vegna brotamála sem upp koma. 

Hæfniskröfur:
• Leitað er að kraftmiklum einstaklingi sem hefur reynslu af störfum í sjávarútvegi. 
• Góð íslensku- og tölvukunnátta er áskilin. 
• Sjálfstæði, fagmennska og nákvæmni í vinnubrögðum. 
• Góð færni í mannlegum samskiptum. 

Skipstjórnarréttindi er kostur.
Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veita Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir, sviðsstjóri veiðieftirlitssviðs í síma 569-7977 og Þórhallur Ottesen 
deildarstjóri veiðieftirlits í síma 569-7932.  Umsóknir er hafa að geyma haldgóðar upplýsingar um menntun, fyrri störf, meðmælendur 

og annað sem máli kann að skipta sendist á netfangið ingath@fiskistofa.is eða með bréfi til Fiskistofu, Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði 
merktar „Veiðieftirlitsmaður Stykkishólmi“.  Umsóknarfrestur er til og með 19. janúar 2015.  Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins 

við viðeigandi stéttarfélag. Samkvæmt jafnréttisstefnu Fiskistofu eru konur hvattar til að sækja um jafnt sem karlar. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglu nr. 464/1996 
um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins. 

mailto:pk@simnet.is
http://www.fasteignsnae.is
mailto:// ingath@fiskistofa.is
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Við Íslendingar erum svo 
vel sett að búa við rótgróið 
lýðræðisskipulag  og eiga þess 
kost að hafa áhrif á stjórnarfar 
okkar í kosningum. Árið 2014 
var ár sveitarstjórnakosninga 
og geymir minningar um 
kosningu til bæjarstjórnar í 
Stykkishólmi. Í kjölfar þeirra tók 
nýr meirihluti við í bæjarstjórn og 
undirritaður var ráðinn til starfa 
sem bæjarstjóri. Það fellur því í 
minn hlut að skrifa þessar línur í 
upphafi ársins. Mun ég í þessum 

pistli gera grein fyrir helstu málum sem ég hef fengist við með 
bæjarfulltrúum og starfsmönnum bæjarins á síðasta ári og þau 
verkefni sem eru á mínu borði við upphaf ársins 2015. 
Breyttar áherslur í bæjarstjórn.
Í aðdraganda kosninganna setti H-listinn fram skýra stefnu sem er 
ætlað styrkja stöðu samfélagsins og stuðla að því að atvinnulífið 
eflist svo standa megi undir þeim margháttuðu verkefnum sem 
sveitarfélögum er ætluð. Til þess að takast á við það verkefni þurfti 
bæjarstjórn að efna til uppstokkunar við rekstur bæjarins. Þær 
aðgerðir munu taka tíma en eru nauðsynlegar því tekjur hafa ekki 
dugað fyrir útgjöldum mörg undanfarin ár og það ógnar starfsemi 
bæjarfélagsins. Óvissa í fjármálastjórn  kann ekki góðri lukku að 
stýra til langframa og því eru breyttar áherslur í rekstri og við 
fjármálastjórn  nauðsynlegar svo styrkja megi og efla efnahag 
bæjarins.
Fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2015 afgreidd í 
bæjarstjórn.
Fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2015 var samþykkt 
á síðasta bæjarstjórnarfundi fyrir jól. Mikil vinna var lögð í gerð 
fjárhagsáætlunar og náið samráð haft við forstöðumenn stofnana 
bæjarins. Þær tillögur sem unnið var með eru byggðar á úttekt 
Atvinnuráðgjafar  Vesturlands og ráðgjafastofunnar  R3-ráðgjöf. 
Reyndir ráðgjafar voru fengnir til þess að gera úttekt á rekstri 
bæjarins og leggja fram tillögur um fjárhagslega og rekstrarlega 
endurskipulagningu til samræmis við þær athugasemdir sem 
Eftirlitsnefnd um fjármál sveitarfélaga gerði með bréfi, dags. 28. 
ágúst sl.. en nefndin hafði áður sent bréf og gert athugasemdir um 
rekstur sveitarfélagsins.  Allar aðgerðir miða að því marki að koma 
böndum á vöxt útgjalda og nýta sem best þær takmörkuðu tekjur 
sem bæjarsjóður hefur en útgjöld á hvern íbúa í Stykkishólmi eru 
há miðað við sambærileg sveitarfélög og starfsmenn mun fleiri en 
er hjá sveitarfélögum af svipaðri stærð.  
Auknar kröfur til fjármálastjórnar sveitarfélaga. 
Með sveitarstjórnarlögum sem tóku gildi 1. janúar 2012 var 
sveitarfélögum sett ströng  viðmið um afkomu og fjárhagsstöðu. Má 
þar helst nefna kröfu um jákvæða samanlagða rekstrarniðurstöðu 
á þriggja ára tímabili og að heildarskuldir og skuldbindingar A 
og B hluta sveitarsjóðsverði ekki hærri en 150% af reglulegum 
tekjum.  Stykkishólmsbær þarf eins og önnur sveitarfélög að 
taka tillit til þessa í áætlunum sínum fyrir árið 2015. Gert er ráð 
fyrir að skuldaprósenta sveitarfélagsins verði um  131,6% á árinu 
2015. Samkvæmt áætlun mun Stykkishólmsbær halda jákvæðri 
rekstrarniðurstöðu á þriggja ára tímabili og því uppfylla reglur.
Erum á réttri leið.
Bæjarstjórn hefur með afgreiðslu fyrstu fjárhagaáætlunar þessa 
kjörtímabils markað skýra stefnu, stefnu aðhalds og varfærni í 
útgjöldum og  fjárfestingum.

Þegar Eftirlitsnefndinni um fjármál sveitarfélaga hafði verið 
kynntar ákvarðanir bæjarstjórnar um fjárhaglega og rekstrarlega 
endurskipulagningu barst bréf frá nefndinni þar sem segir m.a.: 
„EFS hefur yfirfarið upplýsingar sveitarfélagsins og er það 
niðurstaða nefndarinnar að óska ekki eftir frekari upplýsingum 
vegna fyrirspurnar þessarar. Jafnframt telur nefndin það góða og 
ábyrga afstöðu bæjarstjórnar að leita eftir óháðri ráðgjöf vegna 
mögulegrar hagræðingar í rekstri sveitarfélagsins.“ Það má því 
segja að bæjarstjórn sé á réttri leið með þeim ákvörðunum sem 
teknar voru við undirbúning og afgreiðslu fjárhagsáætlunar. 
Ástæða er til þess að þakka forstöðumönnum stofnana bæjarins 
þeirra hlutdeild og frumkvæði við að gæta aðhalds í rekstri, 
en verkefninu er ekki lokið. Næsta skrefið er enn frekari 
endurskipulagning sem tryggir nauðsynlega hagkvæmni í rekstri 
og það mun leiða til fækkunar starfsmanna. 
Lækkun útsvars og hækkun fasteignagjalds.
Til að standa undir kostnaði við rekstur sveitarfélagsins var 
óhjákvæmilegt að styrkja tekjustofna þess með hækkun á 
gjaldskrám sem ekki höfðu fylgt verðlagsþróun og í sumum 
tilvikum verið óbreyttar árum saman. Gjaldskrár hækka að jafnaði 
um 3,4%. Fasteignamat íbúðarhúsnæðis lækkar að meðaltali 
um 2.5% og því hefðu fasteignagjöld að óbreyttu lækkað. 
Álagningarstuðlar fasteignagjalda breytast. Í fyrsta lagi hækkar 
álagningarstuðull  íbúðahúsnæðis úr 0,43% í 0,50%, í öðru lagi 
hækkar álagningarstuðull lóðaleigu íbúðarhúsnæðis úr 1,37% í 
1,40% og í þriðja lagi hækkar  álagningarstuðull holræsagjalds 
íbúðahúsnæðis  úr 0,19% í 0,20%.  Álagningarstuðull 
atvinnuhúsnæðis verður óbreyttur. Til að koma til móts við 
eigendur fasteigna sem greiða útsvar  hefur verið ákveðið að 
útsvarshlutfall árið 2015 lækki úr 14,52% í 14,37%. Ætti það að 
geta verið hvattning fyrir þá sem eiga fasteignir hér og gætu einnig 
átt lögheimili og greitt útsvar til Stykkishólmsbæjar.
Helstu niðurstöðutölur fjárhagsáætlunar Stykkishólmsbæjar fyrir 
árið 2015  eru  þessar: Tekjur A og B hluta eru áætlaðar 
1.030,1  m.kr. en rekstrargjöld 913,6  m.kr. Fjármagnsliðir eru 79,4 
m.kr. Tekjur umfram gjöld verða því um 36,7 m.kr. Handbært fé 
frá rekstri eru 138,2 m.kr., fjárfestingar 78,350 m.kr., afborganir 
langtímalána 143,8 m.kr.,   lántaka verður 100,0 m.kr. og handbært 
fé í árslok er áætlað 57,5 m.kr. sem er mikil breyting frá síðasta ári 
þegar einungis voru 130 þúsundir króna handbærar í árslok. Mun 
það auðvelda mjög alla fjármálastjórn.
Framkvæmdir og fjárfestingar
Helstu framkvæmdir og fjárfestingar eru svo sem hér er tilgreint: 
Undirbúningur vegna viðbyggingar við  Grunnskóla sem hýsi 
einnig Tónlistarskóla og Amtbóksafn, bygging útiklefa við 
sundlaug, fyrsti áfangi viðgerðar húsnæðis Eldfjallasafnsins 
með styrk frá Húsafriðunarsjóði, hönnun og framkvæmdir 
við Maðkavík vegna fráveitu, gatnagerð við Hjallatanga  og 
Víkurgötu, lagfæring gangstétta, stígagerð meðfram þjóðvegi að 
Hamraendum, stígagerð í Súgandisey, bætt aðgengi við grunnskóla 
og íþróttahús og sundlaug, endurbætur á bílastæði og aðgengi  við 
Dvalarheimili, endurbætur í ferjuhöfn, deiliskipulag hafnarsvæðis 
og endurskipagnig bílastæða á hafnarsvæði, deiliskipulag í nýrækt 
og við Reitarveg, hlutdeild í svæðisskipulagi  og hlutafjárframlag 
vegna byggingar leiguíbúða.
Til þess að fjármagna framkvæmdir er gert ráð fyrir eignasölu 
og er unnið að því að selja húsnæði Amtsbókasafnsins og 
Tónlistarskólans fáist viðunandi tilboð í eignirnar. Jafnframt er 
sala þessara eigna háð því að áform um nýtingu þeirra fasteigna 
verði til atvinnuuppbyggingar og fjölgi atvinnutækifærum enda 
um að ræða hús á einstökum lóðum. Nýting þessara húseigna 

Við áramót í Stykkishólmi - Frá bæjarstjóra
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og breytingar á þeim falli að deiliskipulagi bæjarins sem gerir  
strangar kröfur um húsafriðun og umhverfismál.
Önnur mikilvæg verkefni sem unnið er að.
Það sem af er kjörtímabilinu hefur verið unnð fullum fetum að 
ýmsum málum sem munu taka mikinn tíma og flokkast undir að 
vera meðal mikilvægustu verkefna sem á borði bæjarstjórnarinanr 
eru. Þar má nefna að tryggja uppbyggingu öldrunarþjónustu með 
sameiningu Dvalarheimilis og hjúkrunardeildar Sjúkrahúss HVE. 
Þau áform eru  í samræmi við það samkomulag sem unnið var og 
sátt ríkir um innan bæjarstjórnar og við ráðuneyti og stjórnendur 
Heilbrigðisstofnunar Vesturlands. Þess er að vænta að það verkefni 
fái fjárveitingu sem hluti af starfsemi HVE þegar ró færist yfir 
heilbrigðismálin innan ráðuneyta og  á Alþingi.  Þá má nefna 
vinnu við að skipuleggja iðnaðarsvæði vegna þörungavinnslu sem 
er mjög áhugavert verkefni.  
Íbúaþróun, atvinnutækifæri  og húsnæðismál.
Við áramót eru íbúar Stykkishólms 1108. Er því um nokkra fjölgun 
að ræða á milli ára en mikil hreyfing hefur verið á íbúum s.l. ár. 
En það er mikilvægt að íbúum fjölgi og  betur má ef duga skal. Sú 
þjónusta sem byggð hefur verið upp í þágu íbúa og atvinnulífsins  
verður ekki rekin og jafnframt gerðar kröfur um framþróun nema 
tekjur aukist og tekjur munu ekki aukast nema atvinnutækifærum 
fjölgi. Til þess að manna megi nýjar stöður þarf íbúðarhúsnæði. 
Það er því eitt af mikilvægustu viðfangsefnum þessa árs að tryggja 
framboð íbúða með því að byggðar verði leigu- og söluíbúðir.  Að 
því verki verða að koma einstaklingar og fyrirtæki í samstarfi við 
bæinn sem gerir ráð fyrir því að leggja til gatnagerðargjöld sem 
hlutafjárframlag til félags sem hefði það hlutverk að byggja, selja 
eða leigja íbúðarhúsnæði. 
Það er von mín að okkur takist að snúa áralangri vörn til sóknar 
með nýjum atvinnutækifærum og að skelveiðar geti hafist  sem 
fyrst. Samfélagið þarf mjög á því að halda að vel launuð störf 
verði til á borð við það sem var, þegar skelveiðarnar voru og hétu 
í atvinnumálum Stykkishólms. Gildir einu hvort það verður við 
veiðar og vinnslu sjávarfangs, ferðaþjónustu, nýtingu þörunga 
eða aðrar þær arðbæru greinar sem kunna að skjóta rótum. Að 
lokum er ástæða til þess að óska sýslumanni og starfsfólki hins 
nýja embættis Sýslumanns Vesturlands til hamingju með að 
höfuðstöðvar embættisins skuli verða í Stykkishólmi. Það styrkir 
stöðu Stykkishólms í stjórnsýslunni.

Sturla Böðvarsson

Lista- og 
menningarsjóður 

Stykkishólmsbæjar

Stjórn Lista- og menningarsjóðs  Stykkishólmsbæjar 
óskar eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum.  
Umsóknarfrestur er til 23.01.2015 og fer úthlutun 
fram mánudaginn 26.01.2015. Umsóknum með 
stuttri greinargerð um fyrirhugaða ráðstöfum 
styrks skal skilað á skrifstofu Stykkishólmsbæjar.

Hafdís Bjarnadóttir
Forseti bæjarstjórnar

Formaður stjórnar Lista-og menningarsjóðs

Getum bætt við 3-4 nemendum 
á eftirtalin hljóðfæri:

- trompet, kornett eða bariton-horn
- píanó, rafbassi

Mögulegt er að leigja flest hljóðfærin 
í skólanum.

Upplýsingar gefur skólastjóri, 
sími 864 9254 / netfang: 

tonlistarskolinn@stykkisholmur.is 

Allar eignir á www.faststykk.is

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

Áætlun Baldurs
Frá  Sun.-Fös.    
Stykkishólmi   15:00      
Brjánslæk 18:00
Aukaferð 10. janúar 2015:
Stykkishólmur 10:00
Brjánslækur 19:00

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

www.saeferdir.is

mailto:tonlistarskolinn%40stykkisholmur.is%C2%A0?subject=Augl%C3%BDsing%20%C3%AD%20Stykkish%C3%B3lms-P%C3%B3stinum
http://www.faststykk.is
mailto:sverrir@posthus.is
http://www.saeferdir.is
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Dvalarheimilið fær arfPistill frá Aftanskin
Stykkishólmi  á  þriðja  degi  jóla  2014.
Ágætu lesendur Stykkishólmspóstsins. Mig langar í stuttu máli að 
segja ykkur frá starfi okkar í Aftanskin, sem er félag eldriborgara í 
Stykkishólmi og nágrenni. Við erum 117 skráðir félagar. Aftanskin 
var stofnað 30 janúar 1983. Við höfum aðsetur í húsnæði sem áður 
var kallað Kálfurinn en í dag heitir það SETRIÐ. Vikan hefst með 
félagsvist á sunnudögum k.l.15:30.
Á mánudagsmorgnum hittumst við kl.10 í Kaffispjall. Þar eru 
þjóðmálin rædd og þeim reddað.Við fáum líka til okkar góða 
gesti,sem fara yfir þau mál sem að þeim snúa. Við stundum 
íþrótt sem nefnist BOCCIA alltaf á fimmtudagsmorgnum kl.10 
í íþróttamiðstöðinni, þetta er mjög skemmtileg boltaíþrótt. 
Aftanskin var falið s.l. vor að halda hér Vesturlandsmót í BOCCIA, 
að sjálfsögðu gerðum við það og var það okkar félagi til mikils 
sóma. Það voru um 70 keppendur frá aðildarfélögum eldriborgara 
á Vesturlandi og félagar frá Hvamstanga hafa einnig verið með 
okkur, en þeir halda einmitt næsta mót. Handavinnusýning var 
haldin s.l. vor þar sem félagar sýndu afrakstur vetrarins, einnig 
vorum við í tengslum við sýninguna með kakó og vöflur til 
sölu, en þar sýndi einn félaginn hvernig ekki á að meðhöndla 
rjómasprautu. Í Setrinu hittast konur með sína handavinnu. Í 
skólanum eru bæði konur og karlar í smíðum og myndment. Við 
fórum dagsferð um Snæfellsnes með góðum leiðsögumönnum, 
einnig var farið í frábæra ferð til Ísafjarðar og nágrennis. Fyrir 
fáeinum árum síðan (segum við sem erum orðin 65 +) stofnaði 
Hanna Jónsdóttir gönguklúbb sem nefndur var HEBBARNIR, 
þessi hópur samanstendur af félögum úr Aftanskin. Hópurinn 
hefur það á stefnuskrá sinni að ganga annanhvern miðvikudag og 
lesa hinn.
En hún Hanna er hætt með Hebbana og við leshópnum tók Berglind 
Axelsdóttir. Vilberg Guðjónsson hefur stjórnað göngunni. 
Undirritaður var ekki byrjaður í þessum félagskap þegar Hanna 
var með Hebbana. Það er alveg klárt að hún hefur unnið frábært 
starf og færi ég henni mínar bestu kveðjur og þakkir fyrir hennar 
brautriðjandastarf. Leshópurinn tekur fyrir ákveðið efni sem lesið 
er um veturinn t.d.  Laxdælu og síðan er farið á vorin á söguslóðir 
og sagan krufin til mergjar.
Félagar úr Aftanskin fara til kirkju  fyrsta þriðjudag hvers 
mánaðar, hlustum á guðsorð og fallega tónlist. Eftir stutta viðveru 
í kirkjunni færum við okkur í safnaðarheimili kirkjunnar og 
borðum þar saman súpu, Kirkjusúpu. Aðventustund héldum við í 
safnaðarheimili kirkjunnar, þar vorum við með upplestur, nemendur 
úr tónlistarskólanum spiluðu jólalög og að sjálfsögðu sungum við 
saman jólasöngva undir stjórn Jóhönnu Guðmundsdóttur. Þá var 
séra Gunnar Eirikur Hauksson með hugvekju. Jóhanna er einnig 
með samsöng á dvalarheimilinu á mánudögum. Þá vil ég geta þess  
að nýr æskulýðs og tómstundarfulltrúi, Agnes Sigurðardóttir, tók 
til starfa á árinu, bíð ég hana velkomna. Að lokum sendi ég mínar 
bestu jóla og nýársóskir til ykkar allra. Megi komandi ár færa 
okkur öllum hamingju og gleði.

Jón Eyþór Lárentsínusson Form.Aftanskin.

Þakkir
Nefnd málefna fatlaðra í Stykkishólmi vill senda Bónus bestu 
þakkir fyrir bætt aðgengi við inngang Bónus í Stykkishólmi.
Nýverið voru sett upp handriði við inngang í Bónus og skipta 
þau miklu máli fyrir þá sem þurfa á því að halda sérstaklega yfir 
vetramánuðina þegar hálka og snjór eru.
Bestu kveðjur
Nefnd málefna fatlaðra í Stykkishólmi

Dvalarheimilið okkar á sér 
marga velunnara og er óhætt 
að segja að Hjálmfríður 
Hjálmarsdóttir hafi verið ein 
af þeim. Í upphafi nýs árs 
er gjarnan sagt frá góðum 
fréttum og viðburðum sem 
átt hafa sér stað á liðnu ári 
og langar mig því að segja 
frá einni slíkri. Hjálmfríður 
Hjálmarsdóttir var fædd: 
14. sept. 1913 og dó: 8. 
janúar 2014. Hún bjó hér á 
dvalarheimilinu síðustu árin sem hún lifði eða í tæp 20 ár og hélt 
m.a. upp á 100 ára afmælið sitt hér í september 2013. Henni hefur 
svo sannarlega verið hlýtt til þessa heimilis því hún arfleiddi það 
af mjög veglegri peningaupphæð eftir sinn dag. Einu skilyrðin 
fyrir þessum arfi voru að honum átti að ráðstafa í eitthvað sem 
mundi bæta aðstöðu íbúa heimlisins eða verða þeim til hagsbóta 
á einhvern hátt, en mátti ekki renna beint í rekstur heimilisins. 
Það þarf ekki að orðlengja það en svona rausnalegar gjafir eru 
ómetanlegar fyrir lítið heimili eins og dvalarheimilið okkar og 
erum við öll óendanlega þakklát. 
Þessi gjöf hefur gert heimilinu kleift að eignast ýmsa hluti og 
útbúnað sem vantaði, en á síðastliðnu ári nýttum við hluta af arfinum 
og fjárfestum í ýmsum húsbúnaði og tækjum fyrir heimilið og íbúa 
þess. Við höfum lagt áherslu á að kaupa einungis eitthvað sem taka 
má með þegar og ef til flutninga kemur. Við höfum nú þegar keypt 
4 rafknúin hjúkrunarrúm með tempurdýnum og  loftdýnu fyrir 
einstaklinga í sárahættu  í eitt rúmið, tvær stuðningsstangir sem 
hjálpa fólki að standa upp út stól og eða rúmi, tvö stillanleg borð á 
hjólum sem passa fyrir einstaklinga sem eru í hjólastól eða borða 
upp í rúmi, stóran flatskjá og heimabíókerfi í setustofu heimilisins 
og nú síðast nokkrum dögum fyrir jól komu 30 nýjir stólar í 
matsalinn. Stólarnir eru með örmum, áklæði sem auðvelt er að 
strjúka af og hjólum á framfótum sem auðveldar að hreyfa þá til.  
Enn er þó nokkur upphæð eftir af arfinum sem verður ráðstafað í 
svipuðum dúr. 
Ég vil fyrir hönd stjórnar Dvalarheimilisins, stafsfólks heimilisins 
og bæjaryfirvalda þakka þeim sem hlut eiga að máli fyrir þann 
hlýhug sem heimiliu hefur verið sýndur með þessari rausnarlegu 
gjöf og óska ykkur öllum gleðilegs nýs árs. Blessuð sé minning 
Hjálmfríðar Hjálmarsdóttur.  

Hildigunnur Jóhannesdóttir
Fostöðumaður Dvalarheimilisins

Breytingar á reiðhjólaþjónustu í 
Stykkishólmi

Kæru Hólmarar!
Vegna breyttra aðstæðna minna og ég fluttur til Reykjavíkur, 
verða hjólaviðgerðir mínar með öðru sniði.  Ég kem til með að 
koma í Hólminn í skorpum til hjólaviðgerða og mun ég auglýsa 
með ákveðnum  fyrirvara í Stykkishólms-Póstinum.  Stefni ég á 
að koma næst í aprílmánuði nánar auglýst síðar.
                                                              Guðm.Bragi Kjartansson

Óskum ykkur gleðilegs árs og þökkum 
fyrir það liðna
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Föstudaginn 19. desember 2014 brautskráðust 15 nemendur frá 
Fjölbrautaskóla Snæfellinga.  Af  félagsfræðabraut brautskráðust 
þau Aníta Rún Sæþórsdóttir, Brynja Ýr Ólafsdóttir, Dagný 
Rún Þorgrímsdóttir, Ingibjörg Freyja Gunnarsdóttir, Jóhanna 
Ómarsdóttir, Kristinn Þór Ragnarsson, Perla Ösp Jónsdóttir 
og Vera Sól Bjarnadóttir. Af náttúrufræðibraut brautskráðust 
Benedikt Óskarsson, Eyrún Lind Árnadóttir, Guðbjörg María 
Ágústsdóttir, Jóhannes Geir Guðmundsson, Kristinn Magnús 
Pétursson og Sveinn Pétur Þorsteinsson. Með viðbótarnám til 
stúdentsprófs útskrifaðist Kristín Benediktsdóttir.  Jón Eggert 
Bragason skólameistari flutti ávarp þar sem hann rifjaði upp að 
á síðasta ári fagnaði skólinn 10 ára afmæli, gjafir til skólans af 
því tilefni auk þess sem fjárlög 2015 báru á góma. Í ávarpi Jóns 
Eggerts kom einnig fram að skólinn innritaði fyrstu nemana 
inn á nýjar námsbrautir síðasta haust þar sem meðalnámstími 
er áætlaður sjö annir í stað átta eins og nú er. Kristinn Magnús 
Pétursson hlaut viðurkenningu fyrir góðan árangur í íslensku og 
dönsku og Benedikt Óskarsson fékk viðurkenningu fyrir störf í 
þágu nemendafélagsins en þeir eru báðir úr Stykkishólmi.  Um 
tónlistaratriði í athöfninni sáu tveir nýstúdentar þau Dagný Rún 
og Benedikt  ásamt þremur fyrrum nemendum skólans sem svo 
skemmtilega vill til að eru bræður Dagnýar, þeir Hafþór Ingi og 
Mattías Arnar og Eyþór bróðir Benedikts.  Þau fluttu tvö lög og 
vöktu mikla lukku meðal gesta um leið og þau gerðu athöfnina 
persónulega og einlæga.  Aníta Rún Sæþórsdóttir flutti kveðjuræðu 
fyrir hönd nýstúdenta. Aníta fór fögrum orðum um skólann, 
hrósaði starfsfólki og kennurum fyrir hjálp þeim til handa og 
þakkaði skemmtisögur og útúrsnúninga kennara á köflum.  
Að lokum sleit skólameistari seinni útskrift skólans á þessu merka 
tíunda starfsári skólans og bauð gestum í kaffi og kökur.

am

Útskrift FSN

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Benedikt Lárusson,  
verslunarmaður

Tjarnarási 7a, Stykkishólmi

sem lést mánudaginn 29. desember, verður jarðsunginn frá 
Stykkishólmskirkju laugardaginn 10. janúar kl. 14.00

Kristín Björnsdóttir
Eyþór Benediktsson - Unnur H. Valdimarsdóttir
Ingibjörg H. Benediktsdóttir - Gretar D. Pálsson
Bryndís Benediktsdóttir - Árþóra Steinarsdóttir

Lára Benediktsdóttir
Anne Bau

barnabörn og barnabarnabörn

Þökkum innilega hlýhug og samhug vegna fráfalls föður 
míns, tengdaföður, afa og langafa

Bjarna Lárussonar
verslunarmanns, 

Skólastíg 16, Stykkishólmi

Eygló Bjarnadóttir - Guðbergur Auðunsson
barnabörn og barnabarnabörn.

100 ár frá stofnun Verkalýðsfélags 
Stykkishólms

Félagið var fyrsta  verkalýðsfélagið 
á Snæfellssnesi og stofnað 10. 
janúar 1915 fyrir forgöngu Baldvins 
Bárðdal Bergsteinssonar og Halldórs 
Illugasonar. Fyrsta stjórn félagsins var 
skipuð þeim Baldvini sem var formaður, 
Guðmundi Jónssyni frá Narfeyri sem 
var ritari og Benedikt Jónssyni í Höfða 
sem var gjaldkeri.
Fljótlega eftir stofnun komu fyrstu 
kauptaxtar félagsins fyrir félagsmenn 
þess fram.  Árið 2008 sameinuðust 
verkalýðsfélögin á Snæfellsnesi undir 

nafninu Verkalýðsfélag Snæfellinga.  am

Grunnskólinn í Stykkishólmi
Vegna forfalla auglýsum við eftir starfsmanni 
í heilsdagsskóla sem gæti byrjað sem fyrst.   
Vinnutími  frá kl. 12.00 – 16.00 alla virka daga

Allar frekari upplýsingar veitir skólastjóri í síma 
433-8177 eða 864-8864

Júlíana, hátíð sögu og bóka verður haldin í Stykkishólmi í 
þriðja sinn helgina  26. febrúar – 1. mars, 2015.  Viðfangsefni 
hátíðarinnar eru minningar - sannar og ósannar, héðan og 
þaðan.  Dagskráin verður að vanda fjölbreytt og mun verða 
kynnt betur síðar.  Leshringur er orðinn fastur liður í dagskrá 
hátíðarinnar og að þessu sinni verður lesin bók Kristínar 
Steinsdóttur „Vonarlandið“ undir stjórn Ingunnar Jakobsdóttur. 
Leshringurinn verður  á Hótel Egilsen  vikulega fram að hátíð og 
er öllum að kostnaðarlausu og hefst mánudaginn 12. janúar kl: 
20.00.  Áhugasamir  hafi  samband við Þórunni í síma 894-1421, 
eða á netfangið  thorunns@simnet.is. 

Undirbúningsnefndin 
Gréta Sigurðardóttir, Dagbjört Höskuldsdóttin, Sigríður Erla 
Guðmundsdóttir, Þórunn Sigþórsdóttir 

Leshringur

mailto:thorunns%40simnet.is.?subject=Augl%C3%BDsing%20%C3%AD%20Stykkish%C3%B3lms-P%C3%B3stinum
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Skólastígur 11 & 11a
Húsnæði Tónlistarskóla 
Stykkshólms & Ásbyrgi 

Hafnargata 7
Húsnæði Amtsbókasafnsins 
í Stykkishólmi

Sala fasteigna 
Stykkishólmsbæjar

Bæjarstjórinn í  Stykkishólmi, Hafnargötu 3,  340 Stykkishólmur

Eftir  beiðni fyrirhugaðra bjóðenda í eignir bæjarins 
við Skólastíg 11, 11a og Hafnargötu 7 er opnun tilboða í 
þessar eignir frestað til mánudagsins 19. janúar kl.15. 

Frestunin er veitt til þess að koma til móts við bjóðendur, 
sem vilja kanna kosti sem fela í sér möguleika á sem 
mestri nýtingu húsa og lóða.

Ítarlegar upplýsingar s.s. deiliskipulag, lóðarblöð, lýsingar, ljósmyndir o.fl.  er 
að finna hér:   www.stykkisholmsposturinn.is/staekkun_og_sala

Fyrirspurnir um þetta verkefni má senda á netfangið:   sturla@stykkisholmur.is
Skrifleg tilboð skal merkja 
„Tilboð í lóð og hús Tónlistarskólans og /eða lóð og hús Amtsbókasafnsins“.

http://www.stykkisholmsposturinn.is/staekkun_og_sala
mailto:sturla@stykkisholmur.is
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