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Viðbygging við Grunnskólann
Það er margt til skoðunar í málefnum Stykkishólmsbæjar um 
þessar mundir eins og oft áður.  Verið er að vinna úr tilboðum 
sem bárust í Amtsbókasafnið og Tónlistarskólann fyrir skömmu.  
Að sögn Sturlu Böðvarssonar bæjarstjóra þá eru viðræður hafnar 
við Skipavík um Tónlistarskólann, þrátt fyrir að enginn verðmiði 
sé kominn á það húsnæði, þá hefur Skipavík lýst yfir vilja til 
að kaupa þær fasteignir og einnig koma að viðbyggingu við 
Grunnskólann.  Hvort um þetta semst á eftir að koma í ljós en 
fyrirætlanir Skipavíkur er að breyta Tónlistarskólahúsnæðinu í 
hótel.  Fyrirætlanir Gistivers sem átti hæsta tilboð í Amtsbókasafn 
er að byggja hótel en hugmyndir Bókaverzlunar Breiðafjarðar 
sem átti næsthæsta tilboð er að reka bókaverslun og bókakaffi í 
húsnæðinu.  Stykkishólmsbær er ekki bundinn að taka neinu tilboði 
og getur því hafnað þeim öllum ef svo ber undir.  Áhugi bæjarbúa 
á þessum málum hefur kviknað og umræður eru líflegar hvert sem 
komið er, það hefur ekki farið fram hjá bæjaryfirvöldum sem telja 
það af hinu góða.  Næsta verkefni bæjaryfirvalda að sögn Sturlu 
er að endurskoða tillögur um viðbyggingu við Grunnskólann.  
Árin 2006-2007 vann starfshópur á vegum bæjaryfirvalda að 
tillögum fyrir frekari hönnun á skólahúsnæði með sameiningu 
tónlistarskóla og grunnskóla í huga. Hugmyndir frá arkitektum 
að útfærslu viðbyggingar komu fram á sama kjörtímabili. Að 
sögn Sturlu kemur sala þessara fasteigna ekki til með að skipta 
sköpum í fjármögnun viðbyggingar fyrir Grunnskólann.  En 
kostnaðaráætlanir hlupu á 7-800 milljónum fyrir þær tillögur sem 
fram voru komnar á þarsíðasta kjörtímabili.  Sturla tekur fram í 
samtali við Stykkishólm-Póstinn að þetta sé stórt og vandasamt 
verk og vel þurfi að vanda til og að það sé ekkert launungarmál að 
verðtilboð þau sem bárust í Amtsbókasafnið hafi bæjarfulltrúum 
þótt lág.
Leigumarkaðurinn
Leigumarkaðurinn hefur verið erfiður hér í bæ um allangt skeið.  
Mikið af því húsnæði sem er til leigu er jafnframt til sölu og er 
óöryggi leigjenda því töluvert auk þess sem erfitt er að finna 
leiguhúsnæði.  Nú liggur fyrir samþykkt í bæjarstjórn um að liðka 
fyrir mögulegum byggingum leiguíbúða þar sem tvö félög hafa 
spurst fyrir um lóðir í þeim tilgangi.  Stykkishólmsbær mun leggja 
til hlutafé í fyrirhugað byggingarfélag í formi gatnagerðargjalda 
og fasteignagjalda.
Þörungaverksmiðja
Eins og fram hefur komið hefur umræða um þörungavinnslu í 
Stykkishólmi verið á milli aðila í nokkurn tíma og í dag standa 
þau mál þannig að verið er að útfæra lóð fyrir starfsemina en 
stefnt er á að leysa lóðamálin með lóð við Skipavík.  Fyrir liggur 
að nægt rafmagn verður í boði en þess er óskað að bæði verði 
hafnaraðstaða og að húsbyggingar verði 4000 fm og lóð um einn 
hektari.  Fyrirtækið sem stendur á bak við þessar fyrirætlanir 
heitir Deltagen Iceland og eru írska fyrirtækið Celtic Sea Minerals 
og fyrirtækið Marinox, sem er í eigu Matís og framleiðir húðvörur 
undir merkinu UNA, eigendur þess.  Fyrir liggur erindi hjá 
Fornleifastofnun vegna lóðar við Skipavík.

Sýnt þykir að mati Deltagen Iceland að markaður sé fyrir vörur úr 
verksmiðju í Stykkishólmi, þegar á næsta ári.  Reiknað er með að 
30-50 manns vinni við fyrirtækið og að hluti þeirra starfa krefjist 
háskólamenntunar.
Heilbriðis- og öldrunamál
Á fjárlögum ársins 2015 er ekki gert ráð fyrir fjármagni í 
sameiningu sjúkrarýma á dvalaheimili aldraðra í Stykkishólmi 
við sjúkradeild HVE.  Að sögn Sturlu er þó einhugur um það í 
bæjarstjórn, hjá stjórn HVE og í ráðuneyti heilbrigðismála að 
stefnt verði að sameiningu.  Það er hagkvæmara fyrir ríkið og 
betri þjónusta verður veitt þeim sem hana nýta. Tillögur sem 
unnar voru af nefnd undir forystu Jóhönnu Fjólu Jóhannsdóttur 
framkvæmdastjóra hjúkrunar og rekstrar HVE hefur ráðuneytið 
fallist á.  Það verður því unnið að því áfram að fá fjármagn til þess.  
Aðspurður um læknamál í Stykkishólmi sagði Sturla það óþolandi 
stöðu sem nú væri uppi og næsta skref að stíga í þeim efnum væri 
að gera kröfu um að á því verði breytingar og hingað komi læknar 
til búsetu til að sinna heilsugæsluþjónustu og einnig til að byggja 
upp bakdeildina hér í Stykkishólmi.
Safnamál
Ráðgjafar Stykksihólmsbæjar sem unnu úttekt á rekstri bæjarins 
nú í haust komu með ýmsar tillögur í þeim efnum og meðal tillagna 
þeirra er að bæjarfélagið reki eina safnaeiningu sem innihéldi 
þá Eldfjallasafn, Norska húsið og Vatnasafn.  Rökstuðningur að 
baki þeirri tillögu er að m.a. að ná meiri árangri í markaðsstarfi. 
Er vísað í fyrirmyndir á Höfn í Hornafirði og Borgarnesi. Rætt 
hefur verið við forstöðumenn og hlutaðeigandi aðila um þessi mál 
og undirtektir verið jákvæðar.  Fyrirhugaðar viðræður eru við 
héraðsnefnd um málefni Norska hússins.                             am

Lista- og menningarsjóður Stykkihólms afgreiddi styrki í síðustu viku: 
Aftanskin kr.100.000 Leikfélagið Grímnir kr. 260.000 Hebbarnir 
kr.100.000 Júlíönnu-hátíð kr.100.000 Kór Stykkishólmskirkju 
kr.160.000 Listvinafélag Stykkishólmskirkju kr.160.000 Gamla 
Kirkjan kr.100.000 Lúðrasveit Stykkishólms kr.120.000 Skotthúfan 
kr.100.000 Sumarsýning Norska hússins kr. 100.000     am

Úthlutanir styrkja

http://stykkisholmur.is/Files/Skra_0017618.pdf
http://stykkisholmur.is/Files/Skra_0017618.pdf
http://stykkisholmur.is/Files/Skra_0017618.pdf
http://www.celticseaminerals.com/
http://marinox.is/
http://stykkisholmur.is/Files/Skra_0070113.pdf
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www.stykkisholmsposturinn.is

Álagningu fasteignagjalda hjá Stykkishólmsbæ 2015

Álagningarseðlar fasteignagjalda fyrir árið 2015 verða nú ekki sendir út í pappír, heldur 
munu þeir verða aðgengilegir rafrænt í gegnum www.island.is.
Greiðsluseðlar verða heldur ekki sendir út í pappír til þeirra sem fæddir eru eftir 1948, 
nema þess sé sérlega óskað.
Gjalddagar fasteignagjalda verða sex, frá 1. febrúar, 1. mars, 1. apríl, 1.júní, 1. ágúst og 
1.október.
Hægt er að greiða fasteignagjöld með boðgreiðslum, og ef þess er óskað, vinsamlegast 
hafið samband við skrifstofur Stykkishólmsbæjar sem fyrst.
Lækkun fasteignaskatts á íbúðum elli- og örorkulífeyrisþega er reiknuð við álagningu 
fasteignagjalda. Afslátturinn er hlutfallslegur að teknu tilliti til allra skattskyldra tekna 
skv. skattframtali.
Ekki er þörf á að sækja sérstaklega um þennan afslátt.
Hægt er að senda fyrirspurnir á netfangið thor@stykkisholmur.is eða hringja í 
síma 433-8100.

Þór Örn Jónsson bæjarritari Stykkishólmsbæjar

Það er gaman að sjá þegar krakkarnir hér úr 
heimabyggð halda áfram til náms á háskólastigi 
í háskólum landsins.  Það er hinsvegar 
ekki sjálfgefið að háskólanemar taki þátt í 
félagstörfum á þessum vettvangi enda svosem 
ekki nóg að lýsa yfir áhuga til að gera það, það 
þarf að berjast fyrir sætum í kosningum.  Lengi 
hafa framboðin í HÍ verið tengd pólitískum 
hreyfingum en hvað sem því líður þá eru 4 fyrrum 
nemendur úr Fjölbrautarskóla Snæfellinga nú 
í framboði fyrir Vöku félag lýðræðissinnaðra 
stúdenta þar af eru 3 úr Hólminum. Stúdentaráð 
er skipað 27 stúdentum við skólann. Verkefni 
ráðsins eru mörg og fjölbreytt, allt frá því að 
berjast fyrir hagsmunum stúdenta, og svo að 
halda skemmtilega viðburði. Stúdentaráð var 
stofnað árið 1920 og hefur náð miklum árangri 
við að bæta kjör stúdenta.  Framboðslistar 
samanstanda af fulltrúm frá hverju sviði 
háskólans.  Hólmararnir: Ásmundur 
Þrastarson er í 3. sæti fyrir Verkfræði- og 
náttúrvísindasvið, Guðrún Edda Reynisdóttir 
í 1. sæti fyrir Menntavísindasvið og Jón Viðar 
Pálsson varamaður á Heilbrigðisvísindasviði. 
Kosningar eru rafrænar og fara fram 4. og 5. 
febrúar n.k. hægt að greiða atkvæði í gegnum 
innri vef Háskólans.

am

Kosningar til Stúdentaráðs í 
Háskóla Íslands

Í síðustu viku birtum við mynd af fjallmyndarlegum árgangi 2014 
hér í Stykkishólmi.  Það verður að viðurkennast að okkur varð á í 
messunni með fallbeygingar sumra nafnanna.  Ástæða til að geta 
þess og rifja upp þar sem 4 stúlkubörn bera nöfn sem enda á –ey 
hvernig þau fallbeygjast:  Sóley, Rafney, Bjartey, Máney.
Sóley, Sóleyju,  Sóleyju, Sóleyjar.  
Einu barnanna var gefið nafn um helgina og heitir Ölnir Þorri og 
er sonur Selmu og Gunnars.                                                  am

Eyjanöfnin í mannanöfnum

Á síðasta bæjarstjórnarfundi var lóðinni við Aðalgötu 17 úthlutað 
til byggingarfélagsins Miklagarðs ehf.  Lóðin sem í nokkur ár 
var á nafni Arionbanka kom aftur til bæjarins fyrir ári eða svo.  
Skipulag gerir ráð fyrir byggingu á tveimur hæðum.  Ragnar 
Már Ragnarsson og Þórný Alda Baldursdóttir standa að baki 
Miklagarðs og í samtali við Stykkishólms-Póstinn sagði Ragnar 
það vera hugmyndina að byggja u.þ.b. 25 herbergja hótel á lóðinni 
og í byggingunni verði jafnvel aðstaða fyrir verslun og einhverja 
veitingasölu fyrir gesti hótelsins.  Félagið mun á næstu mánuðum 
leita eftir rekstraraðilum sem eru tilbúnir að taka fasteignina á leigu 
til langs tíma. Takist það, verður farið í hönnun byggingarinnar og 
útboð gerð í framkvæmdina.  Félagið er að ljúka við byggingu 
fjölbýlishúss á Akranesi um þessar mundir og hefur gengið 
ágætlega að selja þær íbúðir, að sögn Ragnars.                    am

Aðalgötu 17 úthlutað til væntan-
legrar hótelbyggingar

http://www.stykkisholmsposturinn.is
mailto:thor@stykkisholmur.is
http://www.student.is
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Áætlun Baldurs
Frá  Sun.-Fös.    

Stykkishólmi   15:00      
Brjánslæk 18:00

Aukaferð laugardag 7. feb. 
Stykkishólmi  9:00
Brjánslæk   12:00

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

Fulltrúi óskast í Stykkishólmi

Pósturinn óskar eftir að ráða fulltrúa í framtíðarstarf á pósthúsinu í Stykkishólmi. 
Fulltrúi er staðgengill stöðvarstjóra.

Óskað er eftir jákvæðum einstaklingi með ríka þjónustulund sem á auðvelt með samskipti. 
Star�ð krefst hæ�leika í stjórnun, tölvukunnáttu og góðs skipulags. 
Viðkomandi þarf að geta gengið í þau störf sem falla til í pósthúsastarfsemi.

Viðkomandi þarf að geta ha�ð störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar gefur Steinunn Helgadóttir í síma 517-2046 eða í netfangið steinunnh@postur.is

Umsóknarfrestur er til 13. febrúar 2015

Hægt er að sækja um á postur.is en skri�egum umsóknum skal skilað á Pósthúsið í Stykkishólmi 
merkt:

Pósturinn
Steinunn Helgadóttir
Stöðvarstjóri
Aðalgötu 31
340 Stykkishólmi

Krakkar – foreldrar!
Kirkjuskólinn hefst að nýju á sunnudag kl. 11.00.

TTT (tíu til tólfára) hefst 

þriðjudaginn 10. febrúar kl. 14.45 – 15.45.

http://www.saeferdir.is
http://www.fasteignsnae.is
http://www.saeferdir.is
mailto:steinunnh@postur.is
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Til sölu Hjallatangi 30

Nýlegt einbýlishús á einstakri útsýnislóð við Hjallatanga 
til sölu.  Húsið er byggt árið 2006 og er 207fm með 
bílskúr.  Lóð með húsinu er 998fm.

Húsið er byggt með Smellinn viðhaldsfríum einingum. 4 
herbergi og 2 fataherbergi eru í húsinu.  Golfhiti í öllum 
gólfum.  Vandaðir 150 fm sólpallar eru við húsið.

Tilboð óskast.  Skipti á minni eign koma til greina.

Allar eignir á www.faststykk.is

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

Mánudaginn 9/2 2015 kl.18 verða bæjarfulltrúar 
H listans til viðtals á ráðhúsloftinu. Við hvetjum 
bæjarbúa til að koma og ræða við okkur um 
málefni bæjarins.

Einnig minnum við á netföng okkar:
Hafdís Bjarnadóttir: hafdisbja@simnet.is
Sigurður Páll Jónsson: sigurdurpalljonsson@gmail.is
Katrín Gísladóttir: kgisladottir@simnet.is
Sturla Böðvarsson: sturla@stykkisholmur.is

Bæjarfulltrúar H listans.

Minnum á Júlíönu –hátíð sögu og bóka  26. febrúar  - 1. mars.
Takið helgina frá og bjóðið vinum heim. 

Facebook: Júlíana – hátíð sögu og bóka

FIMMTUDAGS SUSHI
Komdu og gerðu daginn þinn en betri. 

Við verðum með Sushi 
�mmtudaginn 5. feb. á milli 15 og 20
Til að taka með eða borða á staðnum. 

Pantaðu í síma 546 6808

+354 546 6808  //  lakitours55@gmail.com

Sex krakkar frá 
Snæfelli kepptu 
fyrir HSH á 
Stórmóti ÍR 
sem fram fór 
í Laugardals-
höllinni s.l. 
helgi.  Einn af 
k e p p e n d u n u m 
náði þeim góða 
árangri að komast 
á verðlaunapall. 
Birta Sigþórsdóttir 
gerði sér lítið 
fyrir og sigraði 
kúluvarp 12 ára 

stúlkna og kastaði lengst 9,62 m. Auk hennar fóru þau Dagný Inga 
Magnúsdóttir, Heiðrún Edda Pálsdóttir, Vaka Þorsteinsdóttir, Ari 
Bergman Ægisson og Sveinn Ágúst Óskarsson til keppni á mótinu. 
Stóðu krakkarnir sig mjög vel og bættu sig allir í sínum greinum, 
þrjú af þeim fengu svo viðurkenningu fyrir mestu bætinguna í 
sínum flokk.                    GP

Snæfellskrakkar á Stórmóti ÍR 

http://www.faststykk.is
mailto:sverrir@posthus.is
mailto:%20hafdisbja%40simnet.is?subject=
mailto:sigurdurpalljonsson@gmail.is
mailto:kgisladottir@simnet.is
mailto:sturla@stykkisholmur.is
mailto:sturla@stykkisholmur.is
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NE

SBRAUÐ

NESVEGI 1
STYKKISHÓLMI

Við erum 10 ára í dag og ætlum að því tilefni vera með 
AFMÆLISKAFFI LAUGARDAGINN 7. febrúar

og bjóða uppá ka� og tertu

ALLIR VELKOMNIR opnum klukkan 9-16
Hlökkum til að sjá þig!

Starfsfólk Nesbrauðs

10 ÁRA

Nýtt hjá ANKA.

Þrigg ja þrepa 
ávaxtasýrumeðferð frá 

Ole Henriksen, meðferðin 
sem stjörnurnar nota.  
Húðin verður þéttari, 

rakameiri, húðlitur jafnari og 
línur grynnri. 

Auglýsing um kynningarfund á 
deiliskipulagstillögu. 

Samkvæmt 40.gr. 3.mgr. skipulagslaga nr.123/2010 

er hér auglýstur kynningarfundur á eftirfarandi 

deiliskipulagstillögu.

Nýrækt í Stykkishólmi.

Um er að ræða nýtt deiliskipulag. Svæðið um 35ha 

og liggur í jaðri þéttbýlis Stykkishólms, austan við 

Byrgisborg. Á svæðinu hefur verið stundað húsdýrahald 

frá því um 1933-35. Stærsta holtið nefnist Grensás og 

þar er skógrækt. Markmið deiliskipulags er að skilgreina 

lóðir fyrir frístundabúskap, dýraspítala og skógrækt.

Deiliskipulagstillagan verður kynnt á almennum fundi 

í Ráðhúsi Stykkishólmsbæjar, 3. hæð, mánudaginn 9. 

febrúar 2015 milli klukkan 16:00 og 16:30.

Sigurbjartur Loftsson

Skipulags- og byggingarfulltrúinn í Stykkishólmi.
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Lyfja Stykkishólmi
Föstudaginn 6. febrúar 
kl. 13-18.

Förðunarfræðingur veitir góð ráð fyrir 
þorrablótsförðun og sýnir spennandi 
nýjungar úr vetrarlínum.

25% afsláttur af Maybelline, 
L’Oréal, Real Technques, Tanya Burr, 
Neutrogena og Oroblu meðan á 
kynningu stendur.

ÞORRABLÓTSSTEMNING 
Í STYKKISHÓLMI
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