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Sólarupprás í ÁlftarfirðiFimm tilboð bárust

Ný staða hjá Sýslumanninum  
á Vesturlandi

Eins og fram hefur komið er það yfirlýst stefna ríkisstjórnarninnar 
að flytja opinber störf á landsbyggðina.  Við sameiningu 
sýslumannsembætta sem tók gildi nú um áramótin er rökstuðningur 
þess meðal annars fólginn í því að embættin séu betur í stakk búin 
til að sinna fjölbreyttari verkefnum.  Sýslumenn voru hvattir til að 
koma með tillögur að nýjum störfum eða flutningi starfa til sinna 
embætta í aðdraganda sameiningar.  Sýslumaðurinn á Vesturlandi 
lagði til við Innanríkisráðuneytið 3 tillögur. Stuttu fyrir jól var ein 
þeirra tillagna samþykkt og samstundis auglýst eftir lögfræðingi í 
þá stöðu.  En fram til 1. apríl 2014 var starf tengd gjafsóknarmálum 
staðsett hjá Sýslumanninum í Kópavogi en var flutt í ráðuneytið.  
Ráðuneytið samþykkti þessa tillögu og starfið kemur því aftur til 
sýslumanns, nema nú á Vesturland.  31 umsókn barst um starfið 
og komu 2 umsækjendur til álita út frá hæfniskröfum sem fram 
komu í auglýsingu. Hallgerður Gunnarsdóttir var ráðin í stöðuna.  
Hallgerður vann að þessum málaflokki í 10 ár hjá Sýslumanninum 
í Kópavogi og hefur því mikla reynslu af þeim.  

am

S.l. mánudag rann út frestur til að gera tilboð eða óska 
eftir viðræðum við Stykkishólmsbæ um kaup á húsnæði 
Amtsbókasafnsins og Tónlistarskólans auk Ásbyrgis.  En eins 
og kunnugt er þá kom fram vilji bæjarstjórnar í haust um að láta 
á það reyna hvort áhugi reyndist fyrir þessum byggingum sem 
gæti þá komið til móts við byggingarkostnað á fyrirhugaðri 
viðbyggingu við grunnskólann undir tónlistarskóla.  Fimm tilboð 
bárust í húsnæði Amtsbókasafnsins og beiðni um viðræður um 
bygginarnar við Tónlistarskólann.
Ekki er um útboð að ræða og því sá möguleiki fyrir hendi að 
Stykkishólmsbær hafni öllum tilboðum.
Í Hafnargötu 7 (Amtsbókasafnið) bárust svohljóðandi boð:

Gistiver ehf  kr. 33.000.000
Bókaverzlun Breiðafjarðar kl. 27.000.000
Kristján Kristjánsson kr. 19.012.015
Sveinn Arnar Davíðsson f.h. óstofnaðs félags kr. 17.100.000

Í Skólastíg 11 kom Skipavík ehf með hugmynd að samstarfi 
um byggingu Hótels o.fl. og óskar eftir viðræðum um hana við 
Stykkishólmsbæ.
Viðstaddir voru þeir tengdust tilboðunum.
Þetta verður tekið fyrir á bæjarráðsfundi fimmtudaginn 22.janúar 
og væntanlega farið í ítarlega skoðun á möguleikum sem þarna 
koma fram.  Stykkishólms-Pósturinn hefur ekki upplýsingar um 
hverskonar starfsemi liggur að baki tilboðunum í Amtsbókasafnið 
en mjög líklegt má telja að um veitingarekstur af einhverju tagi sé 
þar um að ræða.  Í næsta nágrenni eru Gistiver ehf sem rekur m.a. 
Hótel Egilsen og Bókaverzlunin sem er í leighúsnæði í Apótekinu.
am 

Umsóknarfrestur um starf veiðieftirlitsmanns á starfssstöð 
Fiskistofu í Stykkishólmi rann út 19. janúar s.l.  16 umsóknir 
bárust um starfið.  Verið er að fara yfir umsóknir og verður unnið 
úr þeim á næstu dögum.  Væntanlega mun ráðning liggja fyrir um 
miðjan febrúar.

am

Sextán sóttu um starf fiskieftirlits-
manns í Stykkishólmi.

Um síðustu helgi var bjart yfir 
hér á Snæfellsnesi um það 
leiti er sólin var að koma upp.  
Mátti sjá víða gullinn himininn 
breiða úr sér.  Gönguhrólfurinn 
hún Eveline Haraldsson fór 
í göngu inní Álftarfirði s.l. 
sunnudag í frostinu og gekk 
m.a. að Ófeigsfossi sem var 
tignarlegur í klakaböndum eins 
og meðfylgjandi myndir hennar 
sýna. 

am 
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Þorri gengur í garð
Þorrinn hefst á morgun og Þorrablót framundan víða um land.  
Stykkishólmur er þar engin undanteking en Þorrafagnaður hvers 
árs er mest sótta samkoman í Stykkishólmi, enda nánast sú 
eina sem eftir er í þessum flokki, þar sem dansleikir hafa lagst 
af.  Venjan hér í Stykkishólmi er sú að þorranefnd undirbýr og 
hefur umsjón með skemmtuninni en Hótel Stykkishólmur sér um 
matinn.  Þorranefndin hefur þá borið hlaðin trog á hvert borð og 
gestirnir gætt sér á þessum þjóðlega mat.  Eftirvæntingin nær 
hámarki í lok matarins þegar skemmtiatriðin hefjast.  Þá bíða gestir 
í ofvæni eftir því hverju verður gert grín að í ár og hvort einhver 
sessunauturinn verður „tekinn fyrir“ að þessu sinni.  Þar á eftir er 
valið í nefnd og þá er spurning hverjir verða fyrir valinu, spennan 
er ekki síður í kringum það atriði þar sem þeir sem ekki hafa verið 
í nefnd og þeir sem langt er síðan að voru í nefnd eru líklegir 
kandidatar.  Að loknu borðhaldi er slegið upp balli og dansað fram 
á nótt. Í samtali við Maríu hótelstjóra á Hótel Stykkishólmi verður 
ákveðin breyting gerð í ár. S.l. tvö ár  hefur mjög miklum mat 
verið hent að loknu þorrablóti!  Þorrablótsgestir eru að yngjast og 
kunna misvel að meta matinn.  Því verður bryddað upp á þeirri 
nýbreytni að maturinn verður settur upp á hlaðborði á dansgólfinu 
og verða fjórar raðir svo það ætti að ganga vel fyrir sig.  Önnur 
nýjung verður tekin upp og það er að bjóða einnig upp á pottrétt.  
Vonir eru bundnar við það að maturinn nýtist betur en það verður 
nóg af mat engu að síður að sögn Maríu. Svo má læra af og bæta 
fyrir komandi ár.

am

Prjóna- eða saumakaffi
Í undirbúningi er að setja upp „prjónakaffi“ 
fljótlega í febrúar hér í Stykkishólmi.  Þar er 
m.a. hugmyndin að safnast saman á góðum stað 
hér í bæ vikulega og koma með hannyrðir til 
að vinna að í hópi áhugasamra.  Áhugi er fyrir 
því að byrja á að taka fram þjóðbúningahluti 
og lagfæra eða gera nýja og munu reyndir 
leiðbeinendur taka þátt.  Kór Stykkishólmskirkju 
hefur hug á að sjá um þetta í samstarfi við fleiri.  

Þeir sem áhugasamir eru gætu því farið að huga að handavinnunni 
en ítarlegri upplýsingar munu liggja fyrir fljótlega.                     am

Veitingahús í Grundarfirði
Í síðustu viku birtum við frétt um nýtt kaffihús í Grundarfirði.  
Ekkert nema gott eitt að segja um þessa nýjung þar í bæ.  Hinsvegar 
vakti athylgi okkar hér á blaðinu hversu mikið þessi frétt var lesin 
á vefnum hjá okkur.  Um hana var rætt á Facebook og snérist 
umræðan síst um það hversu margir ætluðu sér á kaffihúsið af 
þessu tilefni heldur um stöðuna hér í bæ á þessum málum.  Eitt 
kom fram sem vakti athygli okkar en það var að einhverjir héldu 

að rekstraraðilarnir kæmu hér úr Hólminum.  Það eru hinsvegar 
dugnaðarforkarnir á Hótel Framnesi og Láki Tours sem standa að 
kaffihúsinu svo það sé nú fært til bókar.  Hinsvegar munu þau 
Gunnar og Selma sem reka með fleirum Plássið og Narfeyrarstofu 
um þessar mundir vera að byggja upp veitingastað í Grundarfirði.  
Undirrituð tók bíltúr í Grundarfjörð til að skoða nýja kaffihúsið, 
kjörbúðina og Bjargarstein, en það mun hinn nýji staður heita 
þegar hann opnar í vor.  Um er að ræða gamalt hús, það elsta í 

Grundarfirði núna, sem flutt var frá Akranesi á síðasta ári í 
Grundarfjörð.  En Selma og Gunnar og foreldrar Selmu þau Olga 
og Gunnar festu kaup á húsinu og fluttu það í Grundarfjörð.  Mikil 
vinna er að baki í leyfismálum, teiknivinnu og fleiru en nú er húsið 
komið á staðinn og stefnt á opnun í júní ef allt gengur eftir.  Byggt 
verður við húsið í stíl við útlit þess og sólpallur þar fyrir framan 
og blasir þá Kirkjufellið við í allri sinni dýrð.  Hjallur stendur við 
húsið auk frystigáms og útihúss sem nýtast mun sem vinnslueldhús 
en hjallurinn býður upp á ýmsa möguleika.  Þegar við litum við 
um helgina, var augljóst að mörg handtök eru eftir en menn eru 
hvergi bangnir og vinna hörðum höndum að þeim verkefnum sem 
fyrir liggja. Hvaða leið verður farin í matarframboði staðarins 
liggur ekki fyrir en verið er að móta þær hugmyndir ásamt fleiru 
sem til fellur í svona uppbyggingu.

am

Nafnarnir Guðbrandur Gunnar og Þorkell Gunnar  
ásamt gesti á staðnum spá í hlutina.



Stykkishólms-Pósturinn 3. tbl. 23. árgangur 22. janúar 2015

www.stykkisholmsposturinn.is                                                                       3                                                                     stykkisholmsposturinn@anok.is    

Smáauglýsingar
Sjónvarp óskast. 
Óska eftir ódýru sjónvarpi.  Upplýsingar í síma 776-0340 Fanney.

Lionsklúbburinn þarf að losa sig við nokkur borð úr Lionshúsinu þau fást gefins 
gegn því að vera sótt. Upplýsingar gefur Páll í síma 893-1189.

Bestu kveðjur frá okkur hér í Flatey. Hún Rúna systir mín bað 
mig um að senda þér uppskrift og ég ætla að senda þér þessa af 
sítrónuköku sem er mjög góð.

Sítrónukaka með vanillusírópi.
• 4 stk egg
• 240 gr sykur
• 2oo gr hveiti
• 1 tdk. lyftiduft
• 1 dl. rjómi
• 100 gr smjör brætt

• Börkur af 2 sítrónum.

Ofninn hitaður í 170.  Egg og sykur þeytt vel, öllu hinu bætt í. 
Bakað í 22cm smjörpappírsklæddu formi eða í jólakökuformi. 
Bakað í u.þ.b. 40 mín. hvolfið kökunni á disk.

Vanillusíróp
• 200 gr sykur
• 1.5 dl vatn
• 1 vanillustöng

• Safi úr 3-4 sítrónum.

Sykur, vatn og sítrónusafi sett í pott+ kornin úr vanillustönginni.
Soðið vel saman og sigtað vel. helmingnum af safanum hellt yfir 
kökuna.Hinn helmingurinn er borinn fram með kökunni + þeyttur 
rjómi eða sýrðum.

Verði ykkur að góðu.  Á eftir að finna næsta gæðakokk, látum 
það koma á óvart.

Bestu kveðjur Gunna Marta.

Sítrónukaka með vanillusírópi

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

Bryndís Benediktsdóttir - Birgir Jónsson
Björn Benediktsson - Árþóra Steinarsdóttir

Lára Benediktsdóttir
Anne Bau

barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir fyrir samúð og hlýjar kveðjur 
við andlát og útför elskulegs eiginmanns 
míns, föður okkar, tengdaföður, afa og 

langafa

Benedikts Lárussonar
verslunarmanns

Tjarnarási 7a, Stykkishólmi

Í síðustu viku var afhjúpað málverk í Alþingishúsinu eftir Baltasar 
Samper af Sturlu Böðvarssyni.  Sú hefð hefur skapast á Alþingi 
að gerðar eru portrettmyndir af forsetum Alþingis, en Sturla var 
einmitt forseti Alþingis árin 2007-2009 en sat alls 18 ár á þingi og 
embætti samgönguráðherra 1999-2007.              am

Málverk afhjúpað á Alþingi

Sturla ásamt Einari K. Guðfinnssyni og Baltasar Samper við málverkið.

Guðsþjónusta verður sunnudaginn 

25. janúar kl. 14.00.

„Það eiga margir rætur sínar að rekja til sjávarþorpanna vítt og 
breitt um landið, þorpanna sem kúra undir fjallshlíðum eða eru við 
víkur og voga. Þau hafa orðið til og byggst upp vegna hagstæðrar 
legu sinnar við sjó og góðs aðgengis að gjöfulum fiskimiðum og 
í framhaldinu hefur byggst upp góð hafnaraðstaða til að sinna 
sjávarútveginum ásamt vöru- og þjónustuviðskiptum. 
Þessi sjávarþorp eiga sér mikla sögu og þar hefur lífið ekki 
bara verið saltfiskur, þar hefur menning og nýsköpun blómstrað 
og margir andans menn vaxið úr grasi, lifað og starfað, m.a. 
rithöfundar, tónlistarmenn, leikarar, frumkvöðlar, vísindamenn, 
læknar , skólafólk og stjórnmálamenn hafa talið sér það til tekna 
að hafa vaxið úr grasi og þroskast í sjávarþorpi.  Hin seinni ár 
hefur byggð í mörgum sjávarþorpum farið hnignandi og greinir 
menn á um það hverju er um að kenna. Er það eingöngu hinn mikli 
sogkraftur til þéttbýlisins sem ræður för eða eru það fleiri þættir 
og mannana verk sem vegur þar þyngst? Ég er ekki í nokkrum 
vafa um það sem þorpari sjálf að þetta hvort tveggja hefur mikið 
að segja og margir samspilandi þættir eru orsakavaldar.“ skrifar 
Lilja Rafney Magnúsdóttir alþingismaður Vinstri grænna í 
Norðvesturkjördæmi

Greinina má lesa í fullri lengd á www.stykkishólmsposturinn.is

Þorpin okkar!

Frumkvöðlar á Vesturlandi
Nýlega voru veittir styrkir til frumkvöðla á Vesturlandi.  Styrkirnir 
voru frá Arionbanka og KPMG og fóru þeir 4 talsins til verkefna í 
Borgarfirði.  Þrátt fyrir að verkefni frá öllu Vestulandi ættu kost á 
að sækja um bárust eingöngu umsóknir frá Borgarfjarðarsvæðinu. 
Í Borgarnesi er starfrækt nýsköpunar- og frumkvöðlasetrið 
Hugheimar og voru styrkirnir kynntir þegar þeir opnuðu fyrir um 
ári síðan.  
Það skal ekki dregið í efa að verkefnin sem hlutu styrki eru verðug 
þeirra - hinsvegar vaknar sá grunur að betur hefði mátt standa 
að kynningarmálum styrkjanna til að fá umsóknir víðar að á 
Vesturlandi.            Nánar á www.stykkisholmsposturinn.is                  am

http://www.stykkisholmsposturinn.is/thorpin-okkar/
http://www.stykkisholmsposturinn.is/arionbanki-og-kpmg-veita-styrki-til-nyskopunar-i-borgarfirdi/
http://www.stykkisholmskirkja.is
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SÍMASKRÁ FYRIR 
SNÆFELLSNES

Prentsmiðjan Steinprent ehf. mun gefa út símaskrá 
fyrir Snæfellsnes í byrjun febrúar.

Símaskráin verður í stærðinni A-5 og unnin úr 
gagnagrunni ja.is, símaskránni verður skipt upp í 
póstnúmer 340, 350, 355, 356 og 360 til að auðvelda 
notkun, henni verður dreift með Íslandspósti inn á 
hvert heimili í þessum póstnúmerum. 

Auk hálf- og heilsíðuauglýsinga verður einnig 
boðið upp á auglýsingar inni í texta, 1, 2, 3 eða 4 
dálksentimetra.

Panta þarf auglýsingar 

fyrir miðvikudaginn 28. janúar 
í síma 436 1617 eða á netfang steinprent@simnet.is

Auglýsing um samþykkt 
Svæðisskipulag Snæfellsness

 
Svæðisskipulag Snæfellsness 2014-2026 var 
í desember sl. samþykkt af  sveitarstjórnum 
Eyja- og Miklaholtshrepps, Grundarfjarðarbæjar, 
Helgafellssveitar, Snæfellsbæjar og 
Stykkishólmsbæjar. Svæðisskipulagsnefnd 
hefur afgreitt svæðisskipulagið til staðfestingar 
Skipulagsstofnunar og öðlast það gildi þegar 
afgreiðslu stofnunarinnar lýkur og skipulagið hefur 
verið auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. 
Nánar á vefsíðum sveitarfélaganna.
Skipulagið og fylgigögn má skoða á snaefellsnes.
is/svaedisskipulag 
 

Svæðisskipulagsnefnd sveitarfélaganna á 
Snæfellsnesi

Vegna komu augnlæknis  

verðum við í 

Heilsugæslu 

Stykkishólms 

29. og 30. janúar.

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

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

www.saeferdir.is

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

www.stykkisholmsposturinn.is
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http://www.faststykk.is
mailto:sverrir@posthus.is
http://www.saeferdir.is
http://www.stykkisholmsposturinn.is
mailto:frystiklefinn@frystiklefinn.is
http://www.faststykk.is
http://www.fasteignsnae.is
http://www.saeferdir.is

	Næsta síða: 
	Page 1: Off

	Fyrri síða: 
	Page 1: Off

	Næsta síða 2: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off

	Fyrri síða 2: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off

	Button 28: 
	Button 40: 
	Button 1014: 
	Button 1015: 


