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Sumar, loksins

sp@anok.is

Skátarnir í Royal Rangers eru 
með góða gesti  þessa dagana, en 
það eru skátar frá Bandaríkjunum 
sem hafa heimsótt Stykkishólm 
s.l. 2 ár.  
Hér stunda þeir kennslu á 
amerískum boltaleikjum, gera við 
húsnæði Hvítasunnusafnaðarins 
með meiru.

Krakkarnir hér í Hólminum hafa 
tekið virkan þátt í boltaleikjunum 
og samveru við bandarísku 
krakkana og er óhætt að 
segja að þau eru býsna seig í 
hafnarboltanum.  Hægt verður að 
horfa á kappleik í þessari grein á 
17. júní hér á íþróttavellinum. 

Hafnarbolti 
á íþrótta-
vellinum

Einmuna blíða var um helgina 
hér í Stykkishólmi, sem og 
víðar og þótti mörgum að tími 
væri til kominn. Margir gestir 
voru í bænum um helgina enda 
var skemmtiferðaskipið Ocean 
Diamond við bryggju á laugardag, 
auk þess sem ættarmót var í 
bænum.  Vindurinn var svalur en 
sólin skein glatt og var fjölmennt 
í sundlauginni. Nú er tími bjartra 
sumarnótta enda nálgast sumar-
sólstöður og Jónsmessa. Lýð-
veldisdagurinn er á morgun og 
Kvenréttindadagurinn, þegar þess 
er minnst að 100 ár eru frá því 
að konur fengur kosningarétt, á 
föstudag.  Sumarsólstöður sunnu-

daginn 21. júní og Jónsmessa 24. 
júní. Göngugarpar og útivistarfólk 
nýtir gjarnan þennan árstíma 
til þess að ganga að kveldi eða 
nóttu enda mögnuð upplifun að 
sjá þegar sólin nær ekki að setjast 
eins og nú er. Sólstöðuganga 
verður á Snæfellsjökul 20.júní 
að venju, nánari upplýsingar: 
gowest.is/solstodur/
Það er margt í boði í nágrenninu 
og vert að líta á dagskrá Ferða-
félags Snæfellsness á ffsn.is og 
dagskrá Þjóðgarðsins Snæfells-
jökuls á snaefellsjokull.is til að 
skoða það sem í boði er. 
Söfnin á Snæfellsnesi hafa öll 
opnað dyr sínar og bjóða upp 

á áhugaverðar sýningar og 
forvitnilegar sögur.  Sundlaugarnar 
eru einnig opnar og er tilvalið að 
skreppa til Ólafsvíkur og prófa 
glæsilega sundlaugaraðstöðu 
þeirra sem vígð var í síðustu 
viku.  Aðstæður til sjóbaða eru 
etv. ekki ákjósanlegar enn þá þar 
sem fréttir af köldum sjó úti fyrir 
Vesturlandi gerir það ekki fýsilegt 
sem stendur. Hjólreiðakeppnin 
Jökulmílan hefur fest sig í sessi 
og verður haldin laugardaginn 
20. júní n.k.  Lagt er upp frá 
Grundarfirði í ýmsar vegalengdir, 
sjá nánar á www.jokulmilan.is.

sp@anok.is

Næsta blað kemur út 2. júlí
Skilafrestur efnis  30. júní

Lokað á skrifstofunni 18. - 28. júní vegna sumarleyfa

http://gowest.is/solstodur/
http://snaefellsjokull.is
http://www.jokulmilan.is
http://www.snaefellingar.is
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Ingibjörg Helga Ágústsdóttir opnaði sýningu á tréskurðarverkum 
sínum s.l. laugardag í vinnustofu sinni í Tang & Riis húsinu.  Þema 
sýningarinnar var eyjur er þar unnið með eyjur á Breiðafirði ekki síður 
en kvenmannsnöfnin.  Altaf gaman að koma í vinnustofu Ingibjargar og 
skoða verk hennar sem hafa yfir sér þjóðsagnakenndan og æfintýralegan 
blæ.  Fastir opnunartímar verða í vinnustofunni miðvikudaga til 
föstudaga frá kl. 15:00 til 17:00 og á laugardögum frá kl. 13:00 til 17:00 
og síðan er hægt að hafa samband þess fyrir utan. Ingibjörg er einnig 
með heimasíðuna www.bibi.is og þar er hægt að nálgast upplýsingar.

Eyjar

sp@anok.is

Símenntunarmiðstöð Vesturlands kynnir nýtt nám sem byrjar í september 
fyrir þá sem vilja afla sér réttinda í mannvirkja og málmtæknigreinum. 
Námið er fjármagnað af verkefninu  Menntun núna! en verkefnið gengur 
út á að hækka menntunarstig í Norðvesturkjördæmi.
Tildrög námsins 
Námið er bein afleiðing ábendinga sem miðstöðinni hefur borist frá 
einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum um brýna þörf á að bjóða 
upp á námstækifæri í tæknigreinum fyrir nemendur sem búa fjarri 
hefbundnum verkmenntaskólum og eiga ekki gott með að taka sér frí 
frá vinnu til að afla sér lögboðinna starfsréttinda.
Helstu markmið námsins eru:

• Að auka menntun á Vesturlandi
• Bæta aðgengi að tækninámi
• Efla tækniþekkingu 
• Að höfða til breiðs hóps fólks sem vill efla sig á sviði mannvirkja og 

málmtæknigreina.
Námið er í tvær annir og  er skipt niður í lotur, en  gert er  ráð fyrir fjórum 
vinnulotum á hvorri önn. 
Upplýsingar gefur Hörður Baldvinsson verkefnisstjóri í síma 841 7710 
og á netfangið hordur@simenntun.is

Nýtt nám hjá Símenntun

Í ár eru liðin 100 ár frá því að konur á Íslandi fengu kosningarétt. Það 
væri skrýtið að kyn í dag réði því hvort viðkomandi fengi að kjósa hvort 
sem væri til Alþingis eða sveitarstjórna.  Okkur þykir það fjarstæðukennd 
hugsun að svo hafi það verið, fyrir aðeins 100 árum.  Réttindi, hvaða orð 
sem þau eru tengd við, ættu hvorki að ráðast eftir kyni eða litarhætti 
fólks. En þetta eru vangaveltur úr draumaheimi, því þannig er þetta ekki 
allstaðar um heim.  
Ég á samt bágt með að trúa því að kynslóðirnar sem á undan fóru hafi látið 
kynferði ráða því í hvaða verk var ráðist.  Það var bara gengið í verkin, 
sum létu betur einum eða öðrum og þar af leiðandi skiptust verk á milli 
fólks.  Amma mín, hún Helga fædd fyrir hundrað árum, vakti athygli fyrir 
það einmitt að ganga í hvaða verk sem til féllu. Hún aldist upp við það í 
uppvextinum í Þingvallasveitinni. Stundum hugsa ég til þess hversu flott 
fyrirmynd hún var og ég held hún hafi kennt okkur frænkunum að feta 
þá leið sem við vildum.  Pabbi minn, bifvélavirkinn, lét okkur systurnar 
ganga í verkin á bílaverkstæðinu alveg eins og bræður mína. Það skilaði 
okkur þremur af fimm systkynum í tæknistörf af einhverju tagi síðar. Eftir 
Verzlunarskólann var það líka alveg “eðlilegt” fara í tækninám, þó svo að 
listnám hafi togað mjög í mig. Málamiðlunin var að fara í tækninám sem 
hafði með tónlist að gera. 1987 vorum við stelpurnar samt ekki nema 
20% af nemendafjöldanum í náminu. Bæði í Hollandi og Austurríki.  
Þegar heim kom og ég fór að vinna á tæknideildum RÚV vorum við 
tvær konur sem störfuðum í stúdíótækninni af rúmlega 30 manna 
deild.  Ég er í Rafiðnaðarsambandi Íslands, frá því á RÚV árunum og 
þar eru konur innan við 15% félagsmanna. Árið 2000 þegar ég stofnaði 
tækni- og tölvufyrirtækið Anok (kona, aftur á bak!) vorum við konurnar 
frekar fáar en hefur farið ört fjölgandi. Ég hef aldrei kippt mér upp við 
það að vera ein af strákunum en stundum var ég spurð hvort ég væri 
þáttagerðarmaðurinn þegar ég var að vinna að útsendingum úti í bæ og 
það kom fólki á óvart að ég væri tæknimaðurinn.  Tala nú ekki um þegar 
ég var ófrísk að senda út þungarokkstónleika frá Akranesi á Rás 2 og 
keyrði sænska útsendingartonnatrukkinn Hvalfjörðinn heim!
Þrátt fyrir þessa tölfræði er ekki þar með sagt að “þetta sé ekki hægt”! 
Jafnréttshugsunin byrjar á heimilinu og að sjálfsögðu gengur jafnt 
yfir syni og dætur okkar.  Með það í farteskinu út í lífið, atvinnulífið, 
stjórnmálin, menntun og hvaðeina - eru öllum, allir vegir færir.   
Gleðilegan 19. júní, allir. 

Af persónulegum ástæðum

anna.melsted@anok.is

hordur@simenntun.is
Um næstu helgi verður Sirkus á ferðinni á Snæfellsnesi. Þarna er á ferðinni 
einstakur listviðburður þegar alþjóðlegur hópur sirkuslistamanna mætir 
og setur upp verkið Melodic Objects. Verkið er samspil listamanna og 
tónlistarmanns sem flytur lifandi tónlist í verkinu. Hópurinn hefur ferðast 
um víða veröld til sýninga og í honum eru þrír af fremstu djögglerum (e. 
Jugglers) í heiminum í dag. Hópurinn hafði sjálfur frumkvæðið að því að 
heimsækja Vesturland og kemur fram í Frystiklefanum á föstudeginum 
kl.20 og í Vatnasafninu á laugardeginum kl. 19. Er þetta mikill hvalreki 
fyrir menningarlífið á svæðinu og mikið gleðiefni að hópur af þessum 
mælikvarða sækist eftir því að koma hingað vestur.

Sirkus á 
Snæfells

-nesi

sp@anok.is

Áætlun Baldurs
Sumaráætlun 1. júní - 31. ágúst 2015
Daglegar ferðir:

Frá Stykkishólmi    09:00 & 15:45
Flatey (til Brjánslækjar)   10:30 & 17:15
Frá Brjánslæk    12:15 & 19:00
Flatey (til Stykkishólms)  13:15 & 20:00

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

www.saeferdir.is

http://www.bibi.is
mailto:hordur@simenntun.is
http://www.frystiklefinn.is
http://www.vafnasafn.is
http://www.saeferdir.is
http://www.saeferdir.is
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- fagleg og freistandi

Opið 12 - 22. 

Hjartanlega velkomin
www.narfeyrarstofa.is   &   Facebook
Borðapantanir í síma 438-1119 eða á narf@narf.is          

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

Allar eignir á www.faststykk.is

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

Fyrir hönd hópsins Katrín Gísladóttir

Hópur kvenna héðan og þaðan 
úr samfélaginu hefur verið að 
kasta á milli sín hugmyndum um 
það með hvaða hætti við sem 
samfélag getum minnst þess að 
19.júní eru 100 ár frá því að konur 
fengu kosningarrétt á Íslandi. 
Niðurstaða þess hóps er að 
minnast kosningarréttarins með 
viðburðum hér í Stykkishólmi í 
hverjum mánuði fram til jóla og 
verða þeir auglýstir með fyrirvara. 
Fyrsti viðburðurinn verður þann 

19. júní í Vatnasafninu milli 
klukkan 17.00 og 18.00.  Sjá nánar 
í auglýsingu.
Nokkur sveitarfélög hafa farið þá 
leið að gefa starfsmönnum sínum 
frí eftir hádegi þann 19 júní en það 
var skoðun hópsins að þar sem 
ekki er hægt að gefa frí í öllum 
stofnunum bæjarins væri það 
ekki í anda jafnréttis. Bæjarráð 
Stykkishólms er sammála þeirri 
skoðun og hefur því ákveðið að 
ekki verði gefin frí þann dag. 

100 ára kosningaréttur 
kvenna á Íslandi

Í tilefni af 100 ára kosningarrétti 
kvenna á Íslandi fögnum við með 

mánaðarlegum viðburðum til jóla.

I. 19. júní, Vatnasafnið milli 
klukkan 17 og 18.
  Konur lesa konur

Allir velkomnir

100
ÁRA

KOSNINGARÉTTUR
KVENNA Á ÍSLANDI

100
ÁRA

KOSNINGARÉTTUR
KVENNA Á ÍSLANDI

A

http://www.narfeyrarstofa.is
http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
http://www.narfeyrarstofa.is
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Opið alla daga
hádegi og 

kvöld
Allir velkomnir!

PLÁSSIÐ  -  Frúarstígur 1  -  340 Stykkishólmur  -  Iceland
Tel. 354 436 1600  -  www.plassid.is

Fylgist með á Facebook

Bæjarfulltrúar L-listans óskuðu eftir því við fyrirtækið Landslög að 
vinna minnisblað um starfshætti bæjarstjórnar Stykkishólms við sölu 
á fasteigninni Hafnargötu 7 í Stykkishólmi. Niðurstaðan liggur fyrir 
og verður minnisblaðið til aflestrar á síðu Stykkishólms-Póstsins. 
Hæstaréttarlögmaðurinn Áslaug Árnadóttir hafði umsjón með vinnunni. 
Í minnisblaðinu kemur fram að um margt voru vinnubrögðin við 
söluna ekki vönduð þó svo að annmarkarnir leiði ekki til ógildingar á 
kaupsamningnum.  Athygli er vakin á að jafnræði og vönduð stjórnsýsla 
skuli höfð að leiðarljósi við sölu opinberra eigna en svo hafi ekki verið 
við sölu hússins Hafnargötu 7. Í upphafi hefði átt að afmarka betur hvaða 
kröfur væru gerðar með starfsemi í húsinu og meðfylgjandi lóð og hvernig 
tilboðin yrðu metin og hvað yrði lagt til grundvallar.  Í því samhengi að 
taka tilboði sem krefst í besta falli breytingar á deiliskipulagi og jafnvel 
breytingar á aðalskipulagi, þrátt fyrir að auglýst hafi verið að starfsemin 
verði að falla að skipulagi svæðisins,   bendir Áslaug á að breytingar 
á  skipurlagi verða að fara í ferli sem bundið er í lög.  Einnig hefði átt 
að liggja fyrir hvernig og með hvaða hætti afhendingartími hússins 
yrði metinn þegar kæmi að samanburði á tilboðum. Einnig kemur fram 
að í ferlinu var, samkvæmt lögum, um vanhæfi bæjarfulltrúa að ræða 
þegar ákveðið var að færa söluferlið frá bæjarstjóra yfir til fasteignasala.  
Hæstaréttarlögmaðurinn gerir einnig athugasemd við að fasteignasalinn 
gerir einungis grein fyrir þremur af fjórum tilboðum sem borist höfðu og 
metin voru  af löggiltum endurskoðenda KPMG. 
Við yfirferð vinnublaðsins sést ljóslega hversu einkennileg og 
handahófskennd vinnubrögðin voru við sölunna og um margt ábótavant. 
Að öðru leyti vísum við í minnisblaðið á vef Stykkishólms-Póstsins.

Minnisblað um sölu 
Hafnargötu 7

Bæjarfulltrúar L-listans 
Lárus Ástmar Hannesson, Ragnar Már Ragnarsson, Helga Guðmundsdóttir

Stjórn Samtaka atvinnurekenda á sunnanverðum Vestfjörðum veittu í 
liðinni viku hjónunum Pétri Ágústssyni og Svanborgu Siggeirsdóttur í 
Stykkishólmi viðurkenningu með þökk fyrir áralanga og dygga þjónustu 
við íbúa og atvinnulíf samfélaganna við sunnanverða Vestfirði með 
reglulegum vöru- og farþegaflutningum til og frá Brjánslæk. Efnt var til 
hátíðlegs kvöldverðarboðs með þeim hjónum á Patreksfirði þar sem 
viðurkenningin var veitt að viðstöddum fulltrúum í stjórn og varastjórn 
SASV, bæjarstjóra Vesturbyggðar, sveitarstjóra Tálknafjarðarhrepps og 
öðrum góðum gestum.
Eins og kunnugt er hafa Pétur og Svanborg samið við Eimskip um 
kaup á fyrirtæki sínu, Sæferðum sem þau hjónin stofnuðu fyrir meira 
en þrjátíu árum. Beðið er álits Samkeppniseftirlitsins áður en unnt er að 
ganga endanlega frá viðskiptunum. Í kjölfar þess hyggst Pétur standa 
í síðasta sinn vaktina í brúnni á Baldri sem skiptstjóri í áætlunarferð 
ferjunnar milli Stykkishólms, Flateyjar og Brjánslækjar.
Rekstur og þjónusta við vöru- og farþegaflutninga með Baldri á 
Breiðafirði hefur verið farsæll undir stjórn Péturs og Svanborgar allt frá 
upphafi er þau hjónin tóku við rekstrinum um síðustu aldamót. Engum 
er jafn vel ljóst og  reglulegum notendum þjónustunnar hve mikilvæg 
samgönguæð Baldur er fyrir samfélögin vestra. Var því vel við hæfi að 
þakka þeim hjónum að leiðarlokum fyrir dygga og óeigingjarna þjónustu 
við Vestfirðinga við það tækifæri sem efnt var til á Patreksfirði.

Heiðruð og þakkað

Einar Sveinn Ólafsson formaður SASV

Hvar er húfan þín?  Hvernig er 
hún á litinn?  Prjónuð, hekluð, 
saumuð, ofin? Með skotti?  Í fyrra 
var blásið til skotthúfukeppni á 
samnefndri þjóðbúningahátíð hér 
í Stykkishólmi.  Fallegar húfur 
bárust og gátu gestir kosið sína 
uppáhaldshúfu og dómnefnd 
valdi síðan sína uppáhaldshúfu. 
Verðlaunahúfur! Aftur verður 
blásið til skotthúfukeppni og hafa 
aðferðir við húfgerð verið gefnar 
alveg frjálsar!  Skila þarf húfum í 
Norska húsið fyrir 16. júlí n.k. 

Hvar er 
húfan mín?

Skilafrestur 16.júlí

http://www.plassid.is
http://snaefellingar.is/?p=32146
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Sirkus í Vatnasafninu
Viðburður fyrir alla fjölskylduna

Hópur sirkuslistafólks ásamt tónlistarmanni kemur fram í Vatnasafninu 

22. Júní  Kl.  19.00 undir stjórn Jay Gilligan

 

Ekki missa af þessum einstaka viðburði

Aðgangur er 1.000 krónur 

ókeypis fyrir eldri borgara, öryrkja og 

börn að 18 ára aldri

Bókhlöðustígur 17 / Stykkishólmur / info@libraryofwater.is

Nýjung í átt að löggiltum starfsréttindum
Tæknistoðir  eru einkum ætlaðar þeim sem hafa reynslu 
úr atvinnulífinu og eru að minnsta kosti 23 ára, eru á 
vinnumarkaði og hafa hug á að ná sér í löggild starfstengd 
réttindi í bíl-, málm- og byggingartæknigreinum. 

Tæknistoðir
Eitthvað fyrir þig? 
• Frábær leið fyrir þá sem vilja byrja á 

tækninámi í sinni heimabyggð
• Tilvalið nám með vinnu
• Hæ�legur námshraði
• Fjölbreyttar kennsluaðferðir
• Góður stuðningur við nemendur 

Hagnýtt nám og 
sérsniðin kennsla
Ef þú hefur reynslu úr atvinnulí�nu og 
hefur áhuga á að a�a þér iðnréttinda og 
vilt vita meira hafðu samband við okkur

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi 
Sími 437 2390
Eða hafðu samband beint við Hörð 
Baldvinsson verkefnastjóra í síma 
841 7710 eða sendu honum póst á 
hordur@simenntun.is

Verð kr. 70.000.- www.simenntun.is

http://www.simenntun.is
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Hátíðahöld í Stykkishólmi
Þjóðhátíðardaginn, 17. júní 2015 

  8:00 Fánar dregnir að hún.

13:00 Skrúðganga. 
          Gengið frá Tónlistarskólanum að Hólmgarði með Lúðrasveit Stykkishólms.

13:30 Hátíðardagskrá í Hólmgarði.
Lúðrasveit Stykkishólms  
Ritningarlestur og bæn

Ræðumaður dagsins

Brúðuleikhús og töfrabrögð

14:30 - 16:30 Dagskrá á útivistarsvæði Grunnskólans.
Karnivalskemmtun

Sölubásar, hestamenn, slökkvilið og fleira
Royal Rangers skátarnir sjá um fjölbreytta dagskrá   

15:00 Kaffisala kvenfélagsins á Hótel Stykkishólmi.

19:30 Fjölskylduball í Hólmgarði, stemning og stuð!

Ljósmyndakeppni verður haldin yfir daginn. 
Veglegir vinningar í boði. Sjá nánar á Facebook undir 
17. júní ljósmyndakeppni í Stykkishólmi.

Við hvetjum alla til að mæta í þjóðbúningi, með stúdentshúfur eða önnur höfuðföt.
Verði tvísýnt með veður , flytjast hátíðahöld inn í íþróttahús.  

Ávarp Fjallkonu

Kór Stykkishólmskirkju

Myndlistasýning

100 ÁRA
KOSNINGARÉTTUR
KVENNA Á ÍSLANDI

http://www.stykkisholmur.is
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