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Árgangur 2014

Nú hefur Hagstofa Íslands gefið út mannfjöldatölur fyrir árið 
2014.  Landsmenn voru 329.040 í lok 4. ársfjórðungs 2014, 165.150 
karlar og 163.890 konur. Fjölgaði landsmönnum um 1,18% á milli 
ára.  Ef Snæfellsnes er skoðað í lok 4.ársfjórðungs 2013 og 2014 
þá breytist íbúafjöldi milli ára samtals um 30 manns.  
4. ársfjórðungur 2013   
   Grundarfjarðarbær                                  870
   Helgafellssveit                                     50
   Stykkishólmur                                       1090
   Eyja- og Miklaholtshreppur                         150
   Snæfellsbær                                         1690
      3850
4. ársfjórðungur 2014   
    Grundarfjarðarbær                                  900
   Helgafellssveit                                     50
   Stykkishólmur                                       1110
   Eyja- og Miklaholtshreppur                         140
   Snæfellsbær                                         1680
      3880

Mannfjöldatölur 2014

Árið 2014 fæddust 16 börn með lögheimili í Stykkishólmi. Á meðfylgjandi 
mynd náðust 12 börn ásamt mæðrum sínum saman í myndatöku 
í Stykkishólmskirkju. Efri röð frá vinstri: Kira foreldrar: Ekatarina 
Shvetsova og Krzysztof Kowalski. Fanndís Alda foreldrar: Sara Diljá 
Hjálmarsdóttir og Birkir Rúnar Jóhannsson. Jóhanna Kristrún foreldrar 
Ósk Hjartardóttir og Sigurður Hallvarðsson. Hjördís Ella foreldrar: Elín 
Hallfreðsdóttir og Haukur Garðarson. Gabríel Már Hoffmann foreldrar: 
Svava Pétursdóttir og Elvar Már Eggertsson.  Hrefna María foreldrar: 
Hulda Hildibrandsdóttir og Hreiðar Már Jóhannesson.
Neðri röð frá vinstri: Hubert Gabriel foreldrar: Dominika Kulinska og 
Janusz Lukasik. Kristrún Bjarney foreldrar: Rebekka Sóley Hjaltalín og 

Kristján Lár Gunnarsson. Ármann Ingi foreldrar Arna Dögg Hjaltalín og 
Hafþór Ingi Þorgrímsson. Alex Ýmir foreldrar: Steinunn Alva Lárusdóttir 
og Gunnlaugur Smárason. Efemía Rafney foreldrar:  Rósa Kristín 
Indriðadóttir og Sveinn Arnar Davíðsson. Árni Freyr foreldrar: Drífa 
Árnadóttir og Pálmi Freyr Sigurgeirsson. 
Á myndina vantar Heklu Bjartey foreldrar : Sara Hjörleifsdóttir og 
Gunnar Björn Haraldsson, Óskírðan foreldrar: Selma Rut Þorkelsdóttir 
og Guðbrandur Gunnar Garðarsson, Gestheiði Máney foreldrar: Sólbjört 
Sigríður Gestsdóttir og Oddur Hrannar Oddsson og Sigurð Pál foreldrar: 
Herdís Teitsdóttir og Ólafur Ingi Bergsteinsson.

Eins og meðfylgjandi tafla sýnir, þá er fjölgun í Grundarfirði 
og Stykkishólmi.  Þess ber að geta að tölur eru námundaðar 
við næsta tug. Í Grundarfirði er fjölgunin karlamegin eingöngu 
en kvennamegin í Stykkishólmi.  Í Snæfellsbæ og Eyja- og 
Miklaholtshreppi hefur fækkað um 10 karlmenn. Meðalaldur 
landsmanna árið 2014 er 37,2 ár árið 2012 var meðalaldur 
Hólmara 39,06 ár. Hagstofan reiknar einnig út hlutfall 65 ára og 
eldri á móti aldrinum 20-64 ára og er það um 22%.  Við lauslegan 
útreikning lítur út fyrir að hlutfall í þessum aldurshópi sé mjög 
svipað í Stykkishólmi og á landsvísu.  Aldurspýramítinnn frægi 
er að breytast eins og margoft hefur verið rætt í fjölmiðlum.  Við 
lifum lengur og þar af leiðandi stækkar hlutfall 65 ára og eldri 
ár frá ári.                                                                                   am

www.stykkisholmsposturinn.is
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Þorskur í Miso
Þetta er japönsk uppskrift, voða fræg, endaættuð úr eldhúsi hins 
kunna japanska matreiðslumeistara Nobu Matsuhisa. Japönsk 
matreiðsla byggir á ferskleika nýmetis úr hafinu og einfaldleika. 
Þessi uppskrift er klassísk og þorskurinn er gerður sætur og 
silkimjúkur. Þetta tekur dálítinn tíma, en er alls ekki tímafrekt! 

Maður útbýr marineringu það er ekki tímafrekt en hins vegar á 
fiskurinn gjarnan liggja í leginum amk yfir nótt.
Látið mirin og sake ná suðu. Hrærið misopaste í og látið leysast 
upp. Blandið sykrinum saman við og sjóðið á miðlungs hita. 
Hrærið í á meðan sykurinn leysist upp og takið þá af hitanum. 
Setjið í eldfast mót og veltið fiskinum upp úr leginum. Látið standa 
í ískáp yfir nótt.
Hitið ofninn í 200 gráður. Hitið pönnu og berið olíuna á. Skafið 
marineringuna af fiskinum og steikið á pönnunni á háum hita í 
2 mínútur. Setjið á grind og steikið í ofni í 10 mínútur. Fiskurinn 
leysist auðveldlega eða flagnar í sundur. Þannig á þetta að vera.
Borið fram með súrsuðum engifer og mjög einföldu salati. 
Einfaldleikinn er í fyrirrúmi en það flækir málin ekki mikið þó 
brún hrísgrjón fái að fljóta með á diskinn.  Anna Sigrún Baldursdóttir

Á dögunum kom út skýrsla frá Samtökum sveitarfélaga á 
Vesturlandi og var yfirskrift hennar Börn í sveitum á Vesturlandi.  
Höfundur skýrslunnar er Vífill Karlsson og segir hann í samantekt 
að börnum í sveitum hafi fækkað um 42% á árunum 1998-2014. 
Í öðrum landshlutum fækkaði börnum til sveita á bilinu 24-
50%.  Börnum fjölgaði um 3% á Íslandi þennan sama tíma en 
t.d. á Írlandi um 17%. Fækkun barna til sveita á Vesturlandi var 
mest í Snæfellsbæ en það fjölgaði í Eyja- og Miklaholtshreppi og 
Skorradalshreppi á tímabilinu. Börnum fjölgaði yfirleitt í þéttbýli á 
sunnanverðu Vesturlandi en fækkaði í þéttbýli á því norðanverðu. 
Í tveimur tilvikum, Grundarfirði og Stykkishólmi, var fækkunin 
um 40% sem er mjög áþekkt því sem gerðist í sveitum. Í samtali 
við Stykkishólms-Póstinn sagði Vífill þetta athyglisverða 
niðurstöðu með fækkun barna í Stykkishólmi.  Hinsvegar mætti 
vel draga þá ályktun út frá gögnum sem þarna koma fram ásamt 
skýrslum sem SSV hefur gefið út um íbúaþróun á Vesturlandi að 
ungt fólk komi ekki í Stykkishólm og ein ástæða þess geti verið 
of hátt fasteignaverð.  Tölurnar sýni að þegar vel árar á landsvísu 
þá skapast eftirspurn eftir frístundahúsnæði í Stykkishólmi og þá 
gengur vel að selja.  Nýbygging íbúðahúsnæðis helst ekki í hendur 
við sölu á eldra húsnæði og fólk flyst burt.  Nýlega komu fram 
upplýsingar um ásett verð íbúðarhúsnæðis og þar er fermetraverð í 
Stykkishólmi þriðja hæst fyrir utan höfuðborgarsævðið á landsvísu.
Ennfremur segir í samantekt skýrslunnar: „Ísland kemur einna 
verst út hvað varðar fækkun barna þegar þróunin er borin saman 
við önnur Norðurlönd. Þróunin felur í sér miklar áskoranir fyrir 
íslenskt samfélag. Hún er ískyggileg víða til sveita. Um leið tekur 
hlutverk sveitanna miklum stakkaskiptum í íslensku atvinnulífi og 
jafnvel útlit fyrir tækifæri í framtíðinni. Enn fremur eru sveitirnar 
félagslega mikilvægar til að viðhalda ákveðinni fjölbreytni í 
landinu. Það er má því mikilvægt að spyrja hvort betra sé að búa 
sig undir það að í sveitum verði fá börn og sníða ýmsa þjónustu 
og umgjörð sem þar þarf að vera að því eða freista þess að snúa 
þróuninni við.“                           am

Börn í sveitum... og Stykkishólmi
Bæjarráð fundaði í síðustu viku og meðal efnis á þeim fundi 
voru 2 tillögur sem Lárus Ástmar Hannesson lagði fram.  Önnur 
snéri að málefnum FSN en afgreiðslu þeirra tillögu var frestað til 
næsta bæjarstjórnarfundar.  Í tillögunni er það lagt til að fundað 
verði með eigendum og stjórnendum FSN um stöðu og framtíð 
skólans í tengslum við fjárlögin 2015.  Hin tillagan er um málefni 
öldrunarþjónustu í Stykkishólmi. Þar leggur Lárus til að haldinn 
verði fundur til að fara yfir stöðu sameiningar öldrunarþjónustu í 
húsnæði HVE.  Í tillögunni er tekið fram að ekkert fjármagn sé 
í verkefnið á fjárlögum ársins 2015 og það séu mikil vonbrigði 
enda hafi það verið í undirbúningi frá árinu 2011.  Hafdís 
Bjarnadóttir og Sigurður Páll Jónsson bóka eftirfarandi: „ Eins 
og bæjarfulltrúar þekkja, hefur verið unnið fullum fetum að því, 
á vegum Stykkishólmsbæjar að tryggja sem best hagsmuni HVE 
og Dvalarheimilisins með því að mæla fyrir þeirri lausn sem 
felur í sér að sameina hjúkrunardeild HVE og Dvalarheimilið. 
Bæjarstjóri , forseti
bæjarstjórnar og bæjarfulltrúar hafa átt fundi með ráðherrum, 
þingmönnum og ráðuneytisfólki síðustu vikur í þeim tilgangi 
að tryggja þá framvindu að öllum undirbúningi verði lokið 
hvað hönnun varðar svo framkvæmdir geti hafist þá þegar og 
fjármagn fæst til endurbóta á sjúkrahúsinu. Það liggur fyrir að 
í heilbrigðisráðuneytinu er fullur vilji til þess að fara þá leið 
sem vinnuhópur undir formennsku Jóhönnu Fjólu Jóhannsdóttur 
framkvæmdastjóri hjúkrunar og rekstrar HVE lagði til. Með 
tilvísun til þess sem að framan segir í þessari bókun lýsum 
við undirrituð yfir vilja til þess að efna til kynningarfunda um 
verkefnið í samræmi við tillöguna.“
Ennfremur var rætt á fundinum tilboð í fasteignir bæjarins í 
Hafnargötu 7 og Skólastíg 11 og 11a.  Var bæjarstjóra falið að 
undirbúa viðræður við hæstbjóðanda annarsvegar í Hafnargötu 7 
Gistiver ehf og hins vegar í Skólastíg 11 og 11a Skipavík ehf og 
kalla eftir hugmyndum þeirra um nýtingu húsa og lóða sem tilboð 
byggja á. Einnig verði kallað eftir upplýsingum um áætlun um 
nýtingu húss og lóðar frá Bókaverslun Breiðafjarðar ehf. sem er 
með næst hæsta tilboð í Hafnargötu 7. 
Bæjarráð leggur áherslu á nauðsyn þess að hugsanlegar viðbætur, 
breytingar og nýbyggingar á umræddum lóðum falli vel að 
byggðinni við Skólastíg, Hafnargötu og aðliggjandi svæði. 
Bjóðendur verði kallaðir til fundar með bæjarráði og bæjarstjóra 
við fyrstu hentugleika.              am

Bæjarráð fundar

Marinering:
3 msk mirin
3 msk sake
½ bolli miso paste (hvít)

1/3 bolli sykur (má vera 
minna)
6 200gr þorskstykki, sérlega 
falleg
Olía

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

minnar, tengdamóður, ömmu og langömmu

Önnu Ólafíu Kristjánsdóttur
Skólastíg 14, Stykkishólmi

Guð blessi ykkur öll

Jóhanna Bjarnadóttir, Ellert Kristinsson
barnabörn og barnabarnabörn
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Hótel Ólafsvík óskar eftir aðilum til 
að sjá um rekstur hótelsins í sumar.

Frá 1. maí – 1. október 

Upplýsingar í síma 430-2100
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Í síðustu viku lauk árlegum talningum Náttúrustofu 
Vesturlands, Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Snæfellsnesi og 
fuglaáhugamanna á vetrarfuglum við norðanvert Snæfellsnes. 
Talningin er hluti af vetrarfuglatalningu sem Náttúrufræðistofnun 
Íslands heldur utan um og fer fram um land allt. 
Að þessu sinni var talið á 15 skilgreindum talningarsvæðum allt 
frá Hellissandi í vestri að Álftafirði í austri. Talningar á einstökum 
svæðum ná mislangt aftur í tímann. Legu talningarsvæðanna má 
sjá á meðfylgjandi korti. 

Undanfarna vetur hafa síldargöngur haft mikil áhrif á fuglalífið, 
sem verið hefur með eindæmum ríkt af þeim sökum, en magn 
síldar á svæðinu hefur nú minnkað mikið og fuglalífið sömuleiðis. 
Þó eimir enn eftir af áhrifum síldarinnar á fuglalífið, því mun 
meira er af fuglum en áður en síldargöngur hófust árið 2006. 
Þegar fuglalífið er borið saman á þeim 11 talningarsvæðum sem 
talin hafa verið árlega frá 2009-2014 (miðað er við desember 
ár hvert) vekur helst athygli að sú gríðarlega fjölgun fugla sem 
varð á árunum 2011-2013 er gengin til baka og fjöldi fugla orðinn 
svipaður og árin 2009-2010. (Þess ber að geta að þessar sveiflur 
skýrast af tilflutningi fugla milli landsvæða en ekki sveiflum 
í stofnum þeirra.) Síðustu sex ár hafa sést 33-39 fuglategundir í 
talningunni á Snæfellsnesi, fæstar 2009 og flestar 2011. Að þessu 
sinni sáust 35 fuglategundir. Sé litið á þróun í fjölda af einstökum 
tegundum, þá sáust nú óvenjulega margir fýlar, skarfar, urtendur, 
rauðhöfðaendur, gulendur og tjaldar en fáir svartbakar, hvítmáfar, 
starar og straumendur. 

Talningar sem þessar gefa vísbendingar um breytingar í 
fæðuframboði og langtímabreytingar á stofnstærðum einstakra 
tegunda. Langar sambærilegar talningarseríur eru í því sambandi 
sérstaklega mikilvægar.  

Öllum er frjálst að taka þátt í vetrarfuglatalningunni en hitann og þungann af 
talningunni á Snæfellsnesi að þessu sinni bar starfsfólk Náttúrustofu Vesturlands 
og Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Snæfellsnesi en nokkrir áhugamenn léku 
einnig mikilvæga rullu. Talningarfólk að þessu sinni var (í stafrófsröð): Árni 
Ásgeirsson, Helgi Guðjónsson, Jón Einar Jónsson, Lúðvík Smárason, Róbert A. 
Stefánsson, Skúli Alexandersson, Smári Lúðvíksson, Sæmundur Kristjánsson, 
Sævar Friðjónsson, Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, Véný Viðarsdóttir og Viðar 
Gylfason. Samantektin sem hér birtist var unnin af Róbert A. Stefánssyni. 

Áhrif síldar á fuglalíf við Snæfellsnes ganga til baka
Niðurstöður jólatalningar vetrarfugla á 15 talningarsvæðum á 
norðanverðu Snæfellsnesi 2014. 
Nr Tegund Fjöldi Nr Tegund Fjöldi
1 Æðarfugl 5.503 21 Straumönd 79
2 Fýll 4.748 22 Álft 51
3 Svartbakur 3.188 23 Teista 32
4 Hvítmáfur 1.725 24 Lómur 31
5 Tjaldur 1.468 25 Haförn 28
6 Ógr. skarfur 1.453 26 Tildra 25
7 Bjartmáfur 1.374 27 Gulönd 22
8 Stokkönd 752 28 Stelkur 11
9 Rauðhöfðaönd 580 29 Silfurmáfur 11
10 Toppskarfur 576 30 Himbrimi 8
11 Ógr. máfur 563 31 Stormmáfur 7
12 Dílaskarfur 543 32 Grágæs 4
13 Sendlingur 337 33 Hettumáfur 3
14 Snjótittlingur 276 34 Álka 3
15 Hrafn 247 35 Gráhegri 2
16 Toppönd 243 36 Svartþröstur 2
17 Súla 175 37 Rjúpa 1
18 Hávella 149 38 Rita 1
19 Urtönd 106 39 Langvía 1

Fjöldi fugla á talningarsvæðum við Kolgrafafjörð (blár ferill) 
og annars staðar við norðanvert Snæfellsnes (rauður ferill) um 
jólaleytið á árunum 2009-2014. 

0	  

5000	  

10000	  

15000	  

20000	  

25000	  

2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

Fj
öl
di
	  fu

gl
a	  

Ár	  (talning	  í	  desember)	  

Fjöldi	  fugla	  í	  Kolgrafafirði	  

Fjöldi	  fugla	  utan	  Kolgrafa;arðar	  

Í  dagsins önn-verslun
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OPIÐ - Mið. 16-22 & Fim 16-18
50-70% ÚTSALA Á ÝMSUM VÖRUMwww.stykkisholmsposturinn.is
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SKATTAMÁL

Fróðleiksfundur 
í Stykkishólmi
Þri. 3. feb. | kl. 16:00 | Lionshúsið

Á hverju ári eru fjöldi skattalagabreytinga 
sem snerta fólk og fyrirtæki. Fjallað 
verður um breytingar á lögum um tekju
skatt og virðisauka skatt sem gerðar 
voru á síðasta ári. Sérstök athygli 
er vakin á breyt ingum á lögum um 
virðis auka skatt sem hafa mikil 
áhrif á fyrir tæki í ferða þjónustu.

Skráning er án endurgjalds  
og fer fram á kpmg.is

SKATTA- OG LÖGFRÆÐISVIÐ

Skattabæklingur  
2015

Upplýsingar um skattamál  
einstaklinga og rekstraraðila  

2014 / 2015

kpmg.is

Skattabæklingur 2015

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

Prjónakvöld
Prjónakvöld fimmtudagskvöldið 29. janúar frá kl 20:00-22:00
Heitt á könnunni og Lanett garnið á útsölu. Athugið einnig mikil 
verðlækkun á öllu DALE garni.  Allir velkomnir!

Einnig stendur til að vera með ullarsokkanámskeið á næstunni. Láttu skrá þig! 
Leiðbeinandi: Una Særún Karlsdóttir



Stykkishólms-Pósturinn 4. tbl. 23. árgangur 29. janúar 2015

www.stykkisholmsposturinn.is                                                                       6                                                                     stykkisholmsposturinn@anok.is    

ÍBÚÐ TIL SÖLU

Garðaflöt 4
113 fm. íbúð í steinsteyptu 
raðhúsi byggðu árið 1980 
ásamt 33 fm. sambyggðum 
bílskúr.  Um er að ræða 
endaíbúð  í þriggja íbúða 

raðhúsi og  skiptist í forstofu, hol, gang, stofu, eldhús, 
þrjú svefnherbergi, baðherbergi og  þvottahús. Ágætar 
innréttingar eru í eldhúsi og baðherbergi og skápar eru 
í öllum herbergjum og í holi.  Hurðir í íbúðinni eru allar 
mjög stórar og er því aðgengi fyrir hjólastóla gott. Nýlegur  
sólpallur er í garði og er gengið út á hann bæði úr stofu og 
hjónaherbergi.  Verð 25.000.000,-. 

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

Langar þig að vinna sem landvörður?
Í tilefni þess að Umhverfisstofnun heldur Landvarðarnámskeið 
langar okkur að vekja athygli á að í ár mun Átthagastofan, í 
samstarfi við Svæðisgarðinn og Þjóðgarðinn Snæfellsjökul, 
bjóða öllum þeim sem sækja námskeiðið að nýta sér aðstöðuna í 
Átthagastofunni. Þar er fjarfundabúnaður, öflugt netsamband og 
góð aðstaða fyrir nema að stunda nám sitt. Að auki verður boðið 
uppá ýmsa fræðslu aukreitis þar sem fjallað verður um náttúru og 
sögu Snæfellsness. Þessi aukafræðsla er þeim sem taka námskeiðið 
að kostnaðarlausu.
Atvinnutækifæri felast í því að fara á Landvarðarnámskeið. Þeir 
sem hafa tekið námskeið í landvörslu geta fengið atvinnu hjá 
þjóðgörðum og á friðslýstum svæðum á öllu landinu. Þau veita 
manni dýrmæta þekkingu sem einnig getur nýst á öðrum sviðum. 
Landvarsla er oft á tíðum sumarstarf og er því einkar hentugt fyrir 
námsmenn. Fjölmörg verkalýðsfélög styrkja sína félagsmenn í að 
fara á námskeið af þessu tagi. 
Nánari upplýsingar og skráning er hjá ust.is
Við hvetjum ykkur til að kynna ykkur málið.
Dagbjört Agnarsdóttir – Verkefnastjóri Átthagastofu
Lárus Kjartansson – Sérfræðingur Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls
Ragnhildur Sigurðardóttir – Framkvæmdastjóri Svæðisgarðsins 
Snæfellsnes

Fréttatilkynning

Eins og undanfarin ár þá hefur leshring verið komið á fót í tengslum 
við Júlíönu – hátíð sögu og bóka.  Leshringurinn í ár, er undir stjórn 
Ingunnar K. Jakobsdóttur, hefur komið saman á mánudögum á 
Hótel Egilsen og eru um 20 lesarar í hópnum.  Fyrir valinu varð 
bók Kristínu Steinsdóttur Vonarlandið sem kom út á síðasta ári. 
Kristín Steinsdóttir er mögnuð sagnakona og hefur hlotið mikið 
lof fyrir skáldsögur sínar, ekki síst metsölubókina Ljósu. Í þessari 
líflegu og heillandi sögu segir hún frá forvitnilegum konum sem 
þrá að sleppa úr viðjum fátæktar – og láta ekki sitja við orðin tóm!  
Kristín verður gestur hátíðarinnar í ár en dagskrá hátíðarinnar er í 
smíðum og verður birt innan tíðar. 

Eins og sjá má á meðfylgjandi mynd sem Þórunn Sigþórsdóttir tók 
þá er notaleg stemning hjá hópnum á Hótel Egilsen við kertaljós 
í svartasta skammdeginu og það skapast skemmtilegar umræður 
um efni bókarinnar.                                                                     am

Leshringurinn kominn af stað

Anok margmiðlun
Lokað 29. og 30. janúar 2015

Á nýju ári fundaði stjórn Byggðasafns Snæfellinga og Hnappdæla.  
Allt lítur út fyrir að árið 2014 komi út í plús hjá Byggðasafninu.  
Í fundargerð frá fundinum kemur fram að vonast er eftir styrk til 
að tjarga suðurhlið Norska hússins og taka glugga í gegn að utan.  
Stefnt er að því að lengja opnunartíma næsta sumar og líklegt 
er að safnið verði opið í tengslum við Júlíönu hátíðina í ár, um 
páskana og væntanlega á sameiginlegum safnadegi á Vesturlandi, 
verði hann á dagskrá. Aðrir opnunartímar voru einnig ræddir 
sem hugsanlega gætu tekið gildi í febrúar eða mars á þessu ári. 
Fyrirhuguð sameining safna í Stykkishólmi var einnig kynnt af 
bæjarstjóra, en hún er á algjöru frumstigi ennþá.
En fleir fundnir hafa verið haldnir m.a. í Safna- og 
menningarmálanefnd Stykkishólmsbæjar.  Þar var rætt um að 
taka á móti farandsýningu í febrúar um Kvenréttindi og að 
jafnvel yrði málþing í tengslum við þá sýningu. Nefndarfólk vill 
samtal við bæjarbúa um safnamál þar sem rætt var á fundinum 
hvort efna ætti til opins fundar um málefnið.  Á þennan opna 
fund er hugmyndin sú að fá Guðrúnu Jónsdottur, forstöðumanns 
Safnahúss Borgarfjarðar til þess að halda erindi og leiða fundinn 
til þess að varpa ljósi á hvað heimamenn vilja fyrst og fremst leggja 
áherslu á í menningarmálum.  Leitað var álits um höfundarétt 
ljósmynda hjá Þjóðminjasafninu.  Skýr svör bárust um þau mál:   
„Samkvæmt lögum eru myndir í höfundarrétti í 70 ár frá dánarári 
ljósmyndarans ef myndin telst listræn en í þeim tilvikum þar sem 
ljósmyndun er ekki listaverk er hún í höfundarrétti í 50 ár frá 
tökudegi. Kjarni myndanna í safni Jóhanns Rafnssonar er gamall. 
Reikna með að fæst af því sé lengur í höfundarrétti. Varðandi 
mun á einkasafni og safni þá er hann í raun enginn. Einstaklingar 
ákveða að gefa myndir til safns og þá hefur safnið ráðstöfunarrétt 
yfir þeim.“      am

Safnamálin
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Stykkishólmur 2015
Bifreiðaskoðun á Dekk og smur 5. og 6. febrúar.

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

Frumherji - Örugg bifreiðaskoðun - www.frumherji.is

ATVINNA
Matreiðsla og ræstingar

Marz Sjávarafurðir ehf., auglýsa eftir starfsmanni við 
ræstingar og matreiðslu. Viðkomandi þarf að viðhafa 
sjálfstæð vinnubrögð, sýna frumkvæði í starfi, og 
hafa gott vald á íslensku og/eða ensku. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst. Starfshlutfall getur verið 75 – 100% eftir 
samkomulagi. 
Umsókn skal skila til Marz Sjávarafurða ehf., Aðalgötu 
5, Stykkishólmi eða í netfangið: iris@marz.is og er 
umsóknarfrestur til föstudagsins 6. febrúar nk. 

Nánari upplýsingar veitir Íris Huld í síma 438-1313.

Stelpurnar hjá Marz Sjávarafurðum 

STAFF NEEDED
For cooking and cleaning

Marz Sjávarafurðir ehf., are looking to fill a position 
for cooking and cleaning within the company. 
Requirements are: being independent, initiative and 
good language skills in icelandic and/or english.
Starting time is as soon as possible. Employment 
ratio can be 75 – 100% according to agreement. 
Application is to be turned in to Marz Sjávarafurðir 
ehf., Aðalgötu 5, Stykkishólmi or via e-mail: 
iris@marz.is and deadline for application is Friday 
6th of February. 

Information is provided by Iris Huld, tel: 438-1313. 

The girls at Marz Seafood



Stykkishólms-Pósturinn 4. tbl. 23. árgangur 29. janúar 2015

www.stykkisholmsposturinn.is                                                                       8                                                                     stykkisholmsposturinn@anok.is    

BREYTING Á
OPNUNARTÍMA

Vinsamlegast athugið að frá 
og með 9. febrúar verður 
útibú Arion banka í Stykkishólmi 
lokað í hádeginu, frá kl. 12–13.

Við vonum að þe�a valdi 
ekki óþægindum.

Starfsfólk Arion banka


