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Töfrar orgelsins

Leikskóla- og grunnskólabörn 
úr Stykkishólmi og Grundarfirði 
streymdu í Stykkishólmskirkju 
í gær miðvikudag til að hlusta 
á ævintýri sem gerist inni í 
orgelinu í kirkjunni.  Þau fylgdust 
andaktug með sögumanninum 
Bergþóri Pálssyni segja söguna 
og fylgdust með myndum úr 
bókinni „Lítil saga úr orgelhúsi“ 
auk þess að hlusta á orgelið 

sem einnig sagði söguna með 
Bergþóri.  Guðný Einarsdóttir 
organisti í Hjallakirkju í Kópavogi 
var við orgelið en hún er einnig 
höfundur sögunnar sem sögð var.  
Sagan átti erindi til allra krakka 
því boðskapurinn var sígildur 
þ.e. hversu mikilvæg vinátta og 
virðing er í samskiptum fólks.
Á meðfylgjandi mynd sýnir 
Guðný organisti pínulitla pípu 

úr pípuorgeli en það vakti mikla 
kátínu þegar hún blés sjálf í 
flauturnar til að gefa tóndæmi.
Það var Listvinafélag Stykkis-
hólmskirkju sem bauð börnunum 
upp á ævintýrið en auk þeirra 
komu fullorðnir líka - því allir voru 
velkomnir til að kynnast töfrum 
orgelsins í Stykkishólmskirkju.  

frettir@snaefellingar.is 

Lokanir á 
St. Fran-

siskusspítala 
í sumar

Ekki hefur tekist að ráða í 
sumarafleysingar á legudeild 
HVE í Stykkishólmi í sumar að 
sögn Hrafnhildar Jónsdóttur 
deildarstjóra, þannig að það 
verður lokað frá 24.júni til 8 ágúst, 
það er í 6 vikur.

frettir@snaefellingar.is 

Hótelið selt
Samningar hafa 
náðst um sölu á 
Hótel Stykkishólmi 
og eru það Íslands-
hótel sem tóku við 

rekstrinum um síðustu mánaða-
mót.  Íslandshótel reka Fosshótel 
víða um land. Orðrómur um 
söluna fór af stað fyrir nokkrum 
vikum en nú staðfesti Davíð 
Ólafsson framkvæmdastjóri 
Fosshótela að búið væri að ná 
samningum um söluna. Ekki 
er áætlað að gera breytingar í 
starfsliði hótelsins eða rekstri 
en farið verður í að snyrta til og 
þessháttar.

frettir@snaefellingar.is 

Fyrsta skip sumarsins
Skemmtiferðaskipið Fram kemur 
til Stykkishólmshafnar mánu-
daginn 23. maí n.k.  Það er 
norska skipi Fram sem ýtir úr vör 
skemmtiferðaskipavertíðinni í ár 
en 13 skipakomur til viðbótar eru 
væntanlegar hingað í Hólminn 
áður en sumarið er úti.  Skipin 
eru Fram og Ocean Diamond 
sem bæði hafa komið hingað 
áður.  Ocean Diamond er gert 
út af Iceland Pro Cruises og 

siglir á Norðuslóðum með far-
þega sína með viðkomu á 
Íslandi og Grænlandi.  Fram er 
gert út af Hurtigruten og siglir 
um Norðuslóðir en einnig um 
N-Ameríku, Afríku og Evrópu. 
Fram kemur þrisvar hingað í 
Hólminn í sumar á leiðum sínum 
um Atlantshaf en Ocean Diamond 
ellefu sinnum.

frettir@snaefellingar.is 
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Lokatónleikar og  skólaslit í 
Stykkishólmskirkju

fimmtudaginn 19. maí kl. 18:00

• Tónlistaratriði 
• Afhending prófskírteina og   
  vitnisburðarblaða
• Allir nemendur og foreldrar hvattir 
 til að koma á skólaslitin

Allir hjartanlega velkomnir!

Innritun fyrir næsta skólaár fer fram 
19. maí – 8. júní. 

Innritun fer fram á heimasíðu skólans: 
www.stykkisholmur.is/tonlistarkolinn 

eða á skrifstofu skólans Skólastíg 11 sími 433 8140.

Ástkær sambýlismaður, faðir, 
tengdafaðir, a
 og langa


Höskuldur Eyþór 
Höskuldsson

frá Stykkishólmi,  
Básbryggju 51, Reykjavík

lést þann 12. maí síðastliðinn. Útför hans fer fram frá 
Grafarvogskirkju föstudaginn 20. maí kl. 13:00.

Ingibjörg Björnsdóttir
Brimrún Höskuldsdóttir Ragnar Arnarson
Heiðrún Höskuldsdóttir Guðjón P.Hjaltalín
Kristín Höskuldsdóttir Sverrir Örn Björnsson

afa og langafabörn

Á bæjarstjórnar-
fundi s.l.þriðjudag 
fór fram önnur 
umræða um árs-
reikning Stykkis-
hólmsbæjar fyrir 

árið 2015.
Reynir Ragnarsson endur-
skoðandi Stykkishólmsbæjar kom 
og kynnti skýrslu endurskoðenda 
og fram fóru umræður í kjölfarið 
um reikninginn.  
Reynir benti á að árið hefði 
einkennst af miklum fjárfestingum 
í rekstri bæjarins ásamt sölu 
eigna.  Ánægjulegt væri að höfnin 
og veiturnar væru að skila meiri 
tekjum en áður auk þess sem 
fasteignagjöld hækkuðu á milli 
ára.  Launahækkanir hafa haft 
mikil áhrif á áætlanir sem gerðar 
voru og að einhverju leyti snúið 
niðurstöðum við. Handbært fé er 
hinsvegar neikvætt um 17 milljónir 
sem sé ekki gott. Skuldahlutfall 
hefur verið að lækka sem er 
hinsvegar gott.  Benti Reynir á 

að nýtt bókhaldskerfi hefði verið 
tekið í notkun á síðasta ári og 
því fylgdu kostir og í sumum 
tilvikum byrjunarörðugleikar en 
ljóst væri að betra yrði að greina 
og halda betur utan um færslur 
einstakra fyrirtækja bæjarins. 
Erfitt er að hagræða meira í 
rekstri og því þarf að auka tekjur 
bæjarins með einhverjum hætti 
t.d. væri æskilegt að bærinn nyti 
meiri tekna af ferðaþjónustunni. 
Um 55% útgjalda bæjarins 
fer í rekstur menntamála. 
Á hverju ári hefur bærinn 
lánað dvalarheimili aldraðra 
í Stykkishólmi til rekstrarins 
vegna taps þess og hefur 
það áhrif á rekstrarniðurstöðu 
ársins. Í skýrslu endurskoðanda, 
sem hægt er að skoða á vef 
Stykkishólmsbæjar, kemur 
einnig fram að fara skuli með 
gát varðandi meiri skuldsetningu 
bæjarins.

Fjármál bæjarins

frettir@snaefellingar.is

Ráðning skólastjóra
Á bæjarstjórnarfundi s.l. þriðjudag 
var greint frá niðurstöðu ráðgjafa 
sem komu að ráðningarferli í 
stöðu skólastjóra Grunnskólans 
í Stykkishólmi. Þeirra niðurstaða 
var að bæjarráð boðaði tvo 
umsækjendur til viðtals.  Viðtölin 
fóru fram í síðustu viku og 
var niðurstaða bæjarráðs sú 
að ráða Berglindi Axelsdóttur 
aðstoðarskólastjóra sem næsta 
skólastjóra GSS. Fram kom á 
fundi bæjarstjórnar að Berglind 
byggi yfir viðamikilli reynslu bæði 
á verkefnum grunnskólans í 
Stykkishólmi og fjölbrautarskóla 
Snæfellinga sem nýtast myndi í 
hennar störfum sem skólastjóra 
Grunnskólans. Þessi staða 
skapar óneitanlega tækifæri 
til endurskoðunar eða jafnvel 
hagræðingar á stjórnun skólanna 

hér í Stykkishólmi en ítrekað var 
á fundi bæjarstjórnar að tillagan 
um ráðningu Berglindar í starf 
skólastjóra hefði ekki verið borin 
upp með neinum skilyrðum um 
hagræðingu.

frettir@snaefellingar.is

Fimm umsóknir bárust

frettir@snaefellingar.is 

Fimm umsóknir bárust um 
stöður sem auglýstar voru í 
Tónlistarskóla Stykkishólms 
frá og með næsta hausti.  Fleiri 
fyrirspurnir bárust einnig um 
störf í skólanum.  Búið er að 
ráða í stöðu tréblásturskennara 
og sem einnig mun taka að sér 
Lúðrasveit Stykkishólms og 
kemur hún með 14 ára dóttur 
sína með sér hingað til lands 
frá Rússlandi.  Hún á samlanda 
og vinkonu í Tónlistarskóla 
Grundarfjarðar sem hún býr að 
þegar hún flyst hingað seinnipart 
sumars.  Málmblásturskennari 
hefur einnig verið ráðinn og mun 

hann einnig sjá um Litlu Lúðró, 
en það er 24 ára Norðmaður sem 
hefur þegið starfið.
Í samtali við Stykkishólms-
Póstinn staðfesti Jóhanna 
Guðmundsdóttir þessa 
niðurstöðu og vildi einnig koma 
því á framfæri að nú sé hafin leit 
að íbúðarhúsnæði fyrir þessa 
kennara og fyrir annan hentar 
t.d. vetrarleiga sumarhúss 
með húsgögnum, hafi einhver 
svoleiðis fram að bjóða.  Jóhanna 
sagði ekki fleiri breytingar 
væntanlegar fyrir næsta skólaár 
og að ekki yrði skorið frekar niður 
í bili.
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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

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

Störf við aðhlynningar á sjúkradeild 
HVE í Stykkishólmi

Óskum eftir starfsmönnum í vaktavinnu frá 8. ágúst 
2016. Um er að ræða gefandi og skemmtilegt 
starf sem felst í umönnun og almennum störfum á 
sjúkradeildinni.

Starfshlutfall er 60-80% eða eftir samkomulagi.

Hæfniskröfur
Góð íslenskukunnátta
Jákvæð og góð samskiptahæfni
Snyrtimennska og stundvísi
Reynsla af umönnunarstörfum er kostur

 
 

Starf á háls- og bakdeild  
HVE í Stykkishólmi

Óskum eftir að ráða starfsmann í 50% starf í býtibúr 
og almenn störf á háls- og bakdeild frá 25. ágúst 
2016. Vinnutími er frá kl. 8.30 til 12.30 virka daga.

Hæfniskröfur
Góð íslenskukunnátta
Jákvæð og góð samskiptahæfni
Snyrtimennska og stundvísi

Umsóknarfrestur er til 6. júní 2016.

 
Allar nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur Jónsdóttir, 
hjúkrunadeildarstjóri í síma 432 1220 eða 663 4480.

 
Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu HVE  

og senda þarf umsóknir á netfangið  
hrafnhildur.jonsdottir@hve.is

 
HVE er reyklaus vinnustaður

Nánari upplýsingar um HVE í Stykkishólmi er að finna á 
http://www.hve.is/islenska/stykkisholmur/

Til sölu Premier trommusett tilvalið fyrir byrjendur.  Settið er til sölu og 
sýnis í Stykkishólmi.  Nánari uppl. gefur Anna í síma 8619621.

Blundar í þér 
trommari?

http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
http://www.faststykk.is
http://www.saeferdir.is
mailto:hrafnhildur.jonsdottir@hve.is
http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
http://www.saeferdir.is
http://www.hve.is/islenska/stykkisholmur/
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Skólaþing Stykkishólmsbæjar
laugardaginn 21. maí 2016 á Hótel Stykkishólmi

 
Skólaþing Stykkishólmsbæjar verður laugardaginn 21. maí kl. 11-14 á Hótel Stykkishólmi. Á 
Skólaþinginu verða lögð fram drög að skólastefnu Stykkishólmsbæjar sem unnið hefur 
verið að þennan vetur. Þátttakendum verður skipt í hópa til að ræða hana og koma með 
athugasemdir. Boðið verður upp á súpu í hádeginu.  
 
Áhugasömum er bent á vefsíðu verkefnisins: 
http://skolastofan.is/radgjof/skolastefnuverkefni/endurskodun-
skolastefnu-fyrir-stykkisholmsbae 

Þeir sem vilja koma og taka þátt eru beðnir um að skrá þátttöku á 
vef Stykkishólmsbæjar www.stykkisholmur.is

Allir velkomnir!

Umhverfisdagar í lok maí

frettir@snaefellingar.is 

Eins og lesa má um hér í 
Stykkishólms-Póstinum í dag 
þá er hreyfivika að ganga í garð 
hér í Stykkishólmi og verður 
nóg um að vera alla næstu viku.  
Þegar bæjarbúar hafa tekið 
þátt í henni og liðkað sig til eru 
þeir tilbúnir í vorhreinsunarátak 
á umhverfisdögum sem 
Stykkishólmsbær stendur að í 
lok maí.  Þá er tilvalið að taka til 

hendinni í kringum sig og gera 
bæinn hreinan og fínann fyrir 
sumarið.  Gott ef ekki verður 
hægt að setja garðaúrgang 
í pokum út við lóðarmörk og 
starfsmenn áhaldahúss sækja og 
koma á réttan stað, eins og jafnan 
áður.  Svo má náttúrulega taka 
þetta skrefinu lengra og ganga 
um bæjarlandið skipulega og tína 
rusl.  Meira síðar...

Fermingarkort Boðskort 
Gestabækur Sálmaskrár 
Sýningarsksrár Ritgerðar-og 
skýrsluprentun Gormun og 
innbinding Veggspjaldaprentun 

Ljósritun og prentun 
A4 og A3 Hönnun 
prentefnis Auglýsingahönnun 

V ö r u m e r k j a h ö n n u n 

V e f s í ð u h ö n n u n 

Ljósmyndaprentun Skönnun 
ljósmynda

frettir@snaefellingar.is
www.snaefellingar.is

mailto:frettir@snaefellingar.is
https://www.snaefellingar.is
http://www.stykkisholmur.is
http://skolastofan.is/radgjof/skolastefnuverkefni/endurskodun-skolastefnu-fyrir-stykkisholmsbae
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Bókun L – listans vegna ársreiknings 
Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2015

Lárus Ástmar Hannesson, Ragnar Már Ragnarsson, Helga Guðmundsdóttir

Það er mikilvægt í umræðu 
um fjármál sveitarfélagsins 
að nálgast þau af ábyrgð og 
raunsæi. Það er mjög rangt 
ef minnihluti hvers tíma fjallar 
einungis um það sem neikvætt er 
líkt og það er óábyrgt ef meirihluti 
hvers tíma fjallar einungis um 
það sem vel gengur.
Þegar fjallað er um A – hluta er 
átt við rekstur sveitarfélagsins 
utan sérstakra rekstrareininga 
sem teljast til B - hluta eins og 
höfnin, fráveitur og FSH (íbúðir). 
Handbært fé frá rekstri fer úr um 
30 milljónum í ársbyrjun 2015 
niður í minus 17 milljónir í lok árs. 
Fjárfestingar og afborganir lána 
voru fjármagnaðar að hluta með 
handbæru fé frá rekstri, seldum 
eignum og með nýjum lántökum. 
Nettó lækkun langtímaskulda var 
33 milljónir.  
Samkvæmt rekstrarreikningi 
ársins 2015 voru tekjur bæjar-

sjóðs 1.066 millj. kr. samanborið 
við 891 millj. kr. árið 2014.  
Hækkun á milli ára nemur því 
rúmlega 19,6%.  
Rekstrargjöld bæjarsjóðs þ.e. 
laun og launatengd gjöld, annar 
rekstrarkostnaður og afskriftir 
var 998 millj. kr. samanborið við 
823,8 millj. kr. árið 2014, hækkun 
nemur 21,11%.
Veltufjárhlutfall er einungis 0,71 
en þarf að vera 1 að lágmarki.
Í skýrslu endurskoðenda Stykkis-
hólmsbæjar, stendur á bls. 9:
„Þrátt fyrir töluverða skuld-
setningu bæjarfélagsins er staða 
bæjarfélagsins góð a.m.k. ef 
miðað er við eiginfjárstöðu.
Nauðsynlegt er að viðhalda 
rekstrarafgangi af rekstri bæjarins 
og auka veltufé frá rekstri.  Ég tel 
að fara verði með gát varðandi 
aukningu á skuldsetningu bæjar-
félagsins.  Á það skal bent að 
áætlaðar afborganir lána á árinu 

2016 nema um 136 millj. kr. 
en á árinu 2015 var veltufé frá 
rekstri skv. sjóðsstreymisyfirliti 
91,5 millj. kr. þannig að ef ekki 
verður aukning á veltufé frá 
rekstri, sem aðeins næst með 
jákvæðum rekstri,  er augljóst að 
Stykkishólmsbær verður að taka 
ný lán eða fá skuldbreytingu og 
lengingu í lánum til að geta staðið 
í skilum með afborganir.“
„Rekstur bæjarfélagsins er ekki 
að snúast til betri vegar þegar 
rekstrartekjurnar  á árinu 2015 
vaxa  um tæp 3% á meðan 
rekstrarútgjöldin vaxa um rúm 
7%.“
Niðurstaða reikninganna er 
jákvæð um tæpar 33 milljónir.  
Það er því ljóst að ef ekki hefði 
komið til sala bókasafnsins hefði  
niðurstaðan verið neikvæð um 16 
milljónir. 
Skuldahlutfallið (hlutfall milli 
skulda og tekna) er komið niður í 

114,9 % sem skýrist af aukningu 
tekna.
Niðurstaða B hluta stofnana 
er jákvæð og ber þar að nefna 
jákvæðan rekstur fráveitna og 
hafnarmannvirkja. 
Bæjarfulltrúar L – listans höfum 
ætið lagt áherslu á að lækkun 
skulda væri mikilvægasta mál 
Stykkishólmsbæjar þegar kemur 
að rekstri enda námu fjármagns-
gjöld 2015 tæpum 70 milljónum. 
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Matarmarkaðurinn Stykkishólmz 
bitter var haldinn í annað sinn 
laugardag fyrir Hvítasunnu að 
þessu sinni niðri við höfn.  Það 
voru þær Theódóra Matthíasdóttir 
og Sara Hjörleifsdóttir sem sáu 
um undirbúning markaðsins líkt 
og í desember s.l. þegar hann 
var haldinn í Rækjunesinu á 
Reitarveginum. Reist hafði verið 
tjald við höfnina og skýldi það 
vel en mikill fjöldi fólks kom til 

að skoða kræsingar og fá að 
smakka. Svo mikið var af fólki 
fyrsta klukkutímann að einhverjir 
áhugasamir þurftu frá að hverfa. 
Sannarlega af nógu að taka af 
krásum framleiddum í héraði 
og vonandi verður framhald á 
markaðnum á árinu þó þær Theó 
og Sara fókuseri báðar á önnur 
stór verkefni næstu mánuði því 
báðar eiga þær von á barni í 
sumar.

Stykkishólmz-Bitterinn sló í gegn

frettir@snaefellingar.is

Stórsveit Snæfellsness hélt 
tónleika á Uppstigningardag í 
Fjölbrautarskóla Snæfellinga.  
Sveitin undir stjórn Símonar 
Karls Sigurðarsonar fékk 
stórsveitarsnillinginn Samúel 
Jón Samúelsson, „Samma í 
Jagúar“ til liðs við sveitina á 

vorönninni.  Tónlistin sem flutt var 
á tónleikunum var eftir meðlimi 
sveitarinnar, Samma, sem einnig 
hafði útsett sérstaklega fyrir 
sveitina og ýmsa aðra. Vel var 
mætt á tónleikana, dagskráin var 
fjölbreytt og skemmtu gestir og 
spilarar sér vel yfir tónlistinni.

Stórsveitartónleikar 

frettir@snaefellingar.is
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HREYFIVIKA
23. - 29. maí 2016.

MÁNUDAGUR 23.05

ÞRIÐJUDAGUR 24.05

MIÐVIKUDAGUR 25.05

FIMMTUDAGUR 26.05

FÖSTUDAGUR 27.05

LAUGARDAGUR 28.05

SUNNUDAGUR 29.05

Kl. 16:30 – Sund þrek í formi tabata æfinga með Maríu 
Kúld - frítt í laugina fyrir þá sem taka þátt.

Kl. 18:00 – Stöðvaþjálfun með Birgittu í Íþróttahúsinu.

Kl. 17:00 – ganga með Sigurlín upp Drápuhlíð.  
Ganga fyrir alla.

Kl. 19:00 – fyrirlestur um mataræði og heilsu með  
Jóhönnu Eyrúnu, Hótel Stykkishólmur. 
– Hægt að kaupa Jarðskokkasúpu með sólblóma- 
fræjum og nýbökuðu brauði á 1000 krónur.

Matreiðslunámskeið Röggu Nagla - fullt. 

Kl. 11:00 - Fitness box í Íþróttahúsinu.

Kl.10:30 – Krakka Zumba ÍÞróttahúsinu.
Kl. 11:00 – Zumba með Guðný Jónu Íþróttahúsinu

SUNDKEPPNI SVEITARFÉLAGA

ÁTAK

TILBOÐ Á MAT

Frítt fyrir þá sem synda 500m+  
Vissir þú að ef keypt er 30 miða fullorðinskort kostar skiptið aðeins 270 kr.!

Tilboð 3 mánaða sumarkort kostar vanalega 20.900 en er þessa 
vikuna á tilboði á 17.900 krónur og í kaupauka færðu Lean Body 
Amino. Frítt í ræktina.

Narfeyrarstofa
 Hollt í hádeginu mánudag – föstudags  
 (auglýst á facebook síðu) 
Skúrinn 
 Naglinn - (Einn af uppáhalds borgari Röggu 
 Nagla) Bacon og egg borgari með sætum  
 kartöflum í stað brauðs með wasabi-mæjó  
 og salati. 1600k
Stykkið
 Allar Grænmetispizzur á 25% afslætti. 

HREYFI
23. - 29. maí 2016.

MÁNUDAGUR 23.05 Kl. 16:30 – Sund þrek í formi tabata æfinga með Maríu Kl. 16:30 – Sund þrek í formi tabata æfinga með Maríu Kl. 16:30
Kúld - frítt í laugina fyrir þá sem taka þátt.

Hvað er Hreyfivika – Move Week?  
Evrópsk herferð sem hefur það a markmiði að kynna kosti 
þess að taka virkan þátt í hreyfingu og íþróttum reglulega. 
Hún er stærsta lýðheilsuherferð í Evrópu sem hefur það að 
markmiði að fjölga íbúum álfunnar sem hreyfa sig reglulega. 

Allir viðburðir eru gjaldfrjálsir í boði 
Stykkishólmsbæjar og TM (að undanskildu 
matreiðslunámskeiði Röggu Nagla).

Sidekickhealth app – vertu virk/ur og settu inn þína 
hreyfingu merkt/ur póstnúmerinu þínu 340 og stefnum 
að því að vera virkari en nágrannar okkar í 350 og 310. 

Sundkeppni – líkt og í fyrra verður sundkeppni milli 
sveitarfélaga á öllu landinu. Skelltu þér í sund og syntu 
það sund sem þér líkar best og mundu eftir því að fylla 
inn í afgreiðslu hversu margar metra þú syntir. Ef þú 
syndir yfir 500m færðu frítt í sund

#minhreyfing
#umfi
#hreyfivikasth Frekari upplýsingar á Facebook síðunni  

Hreyfivika í Stykkishólmi

https://www.facebook.com/hreyfivikaistykkisholmi/?fref=ts


Stykkishólms-Pósturinn, 19. tbl. 23. árgangur 19. maí 2016

www.snaefellingar.is                                                                                     8                                                                  frettir@snaefellingar.is    

Skipavík verslun - Aðalgata  24
Stykkishólmi - sími 430-1415

www.haskolalestin.hi.is

• Frábærar tilraunir og óvæntar uppgötvanir! 
• Furðuspeglar og syngjandi skál
• Undraheimar Japans
• Leikir, vísindaþrautir og áskoranir
• Stjörnur og sólir
• Dularfullar efnablöndur
• Kristallar og eldgos
• Viltu smíða vindmyllu?
• Mælingar og pælingar  
• Forritun og undratæki
• Fjölmargt annað að sjá og heyra

• Ævintýralegt Stjörnutjald
  Sýningar á 30 mínútna fresti.
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Laugardaginn 21. maí kl. 12–16
Vísindaveisla á 

Hótel Stykkishólmi

HÁSKÓLALESTIN 
Í STYKKISHÓLMI

Fjör og 
fræði fyrir alla 
fjölskylduna! 

Allir hjartanlega velkomnir 
– enginn aðgangseyrir.

NORRÆNA ÞEKKINGARLESTIN

http://www.haskolalestin.hi.is



