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Skilafrestur efnis  í 
Stykkishólms-Póstinn er á 

hádegi á þriðjudögum á  
frettir@snaefellingar.is
Opið í Anok frá kl. 09 - 15

Sími 534-2120

Bæjarmál
Þrátt fyrir að nefndir og ráð 
Stykkishólmsbæjar fundi minna á 
sumrin en yfir vetrarmánuðina þá 
hafa allnokkrir fundir verið haldnir 
í ýmsum þeirra í sumar.
Þannig hafa tilboð verið opnuð 
um byggingu bókasafns við 
Grunnskólann en tvö tilboð 
bárust og samþykkti meirihluti 
að taka tilboði Skipavíkur upp á 
kr. 247.313.705, kostnaðaráætlun 
hljóðar upp á 197.984.100,- Bæði 
meiri- og minnihluti bókuðu um 
þennan lið. Meirihluti benti á að 
Framkvæmdasýsla ríkisins hefði 
reiknað út fermetraverð bygginga 
útboðsverka og væri fermetraverð 
skv. tilboði Skipavíkur lægra 
en það auk þess benti til þess 
að byggingarkostnaður myndi 
lækka enn frekar vegna breytinga 
á verkinu. Minnihluti lagði til 
annarsvegar að þar sem tölur 
væru komnar fram um þessa 
framkvæmd þá yrði íbúum gefinn 
kostur á að kjósa um hvort farið 
væri í hana eða ekki.  Hinsvegar 
ítrekar minnihlutinn að þar sem 
heildarkostnaður verði um 340 
milljónir króna við framkvæmdina 
harmi fulltrúar L-listans þessa 
ákvörðun þar sem brýnni verkefni 
muni sitja á hakanum vegna 
þessa.
Fram kemur á fundum að unnið 
er að deiliskipulagsbreytingu 
miðbæjarins en til stendur að 
stækka lóðina Hafnargötu 7 og 
skipta í tvær lóðir.  Bílastæðum 
verður einnig breytt. Við 
Móholt er búið að samþykkja 
deiliskipulagsbreytingu á þann 
veg að heimilt verður að byggja 
2-4 íbúðir í stað tveggja.

frettir@snaefellingar.is 

Drusluganga

Fyrsta drusluganga á Vesturlandi 
var haldin hér í Stykkishólmi 
laugardaginn 23. júlí s.l. Alma 

Mjöll Ólafsdóttir hafði veg og 
vanda að göngunni.  Framtakið er 
aðdáunarvert og þrátt fyrir stuttan 
fyrirvara var mæting góð og vakti 
gangan mikla athygli, langt út 
fyrir Stykkishólm. Gengið var 
fyrir breyttu samfélagi og um leið 
voru tekin skref í áttina að þeirri 
breytingu. Skilaboð göngunnar

voru „að í Stykkishólmi og 
annarstaðar fjölmennir fólk til 
að láta aðra vita að við líðum 
aldrei ofbeldi.“ Landsbyggðin er 
mikilvægur hluti af umræðunni 
um kynferðisofbeldi það er alltaf 
jafn mikilvægt að taka afstöðu, 
segir ennfremur á Facebooksíðu 
göngunnar.

frettir@snaefellingar.is

Þessa dagana stendur 
yfir seinni yfirferð í vöktun 
Rannsóknasetursins HÍ á 
Snæfellsnesi (RS) og Náttúrustofu 
Vesturlands (NSV) á varpárangri 
ritu.  Á samfélagssíðum RS og 
NSV í vikunni kemur fram að 
„í Dýrhólma við Elliðaey og í 
Hvítabjarnarey voru nær fleygir 
ungar í mörgum hreiðrum, sem er 
kærkomin breyting eftir ansi mörg 
mögur ár með tómum hreiðrum. 
Rituhreiðrin eru enn fá en nú eru 
þó ungar, oft 2 og jafnvel þrír, 
í mörgum þeirra.“ Nú er einnig 
verið að kanna ástand Lunda við 
Breiðafjörð sem er gott, að því 
að fram kemur hjá RS, er gott en 

reiknaður varpárangur er 90% 
og viðkoma 74%. „Talsvert er af 
sílisfugli en það var mjög fjölbreytt 
fæða sem hann var að bera.“ En 
það er ekki eingöngu fuglalífið 
sem er skoðað þessa dagana 
því „NSV og RS ásamt Líf- og 
umhverfisvísindastofnun HÍ hafa 
rannsakað áhrif síldardauðans 
veturinn 2012-13 á lífríki botns í 
Kolgrafafirði. Sýni eru tekin hvert 
sumar og ferðin í sumar farin 
22. júlí s.l. þar sem dýr sem lifa í 
botninum eru greind.
Síldardauðinn hafði gríðarlega 
mikil áhrif á lífríki botnsins. Mjög 
margar tegundir hurfu, aðrar tórðu 
en ein tegund burstaorms varð 

allsráðandi. Miklar breytingar 
hafa orðið síðan og eru fleiri 
tegundir farnar að ryðja sér til 
rúms. Áhugavert verður að skoða 
framvinduna þegar endanlegar 
niðurstöður greininga liggja fyrir.“
Meðfylgjandi myndir tóku 
starfsmenn RS og NSV í 
leiðöngrum í vikunni.

Líflegt í náttúrunni

frettir@snaefellingar.is/Mynd: Jóel Bjarki Sigurðarson

https://www.facebook.com/N%C3%A1tt%C3%BArustofa-Vesturlands-111685668852932/?pnref=story
https://www.facebook.com/eiderteamoficeland/?pnref=story
http://stykkisholmur.is/stjornsysla/fundargerdir/
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Framgangur í starfi
Í sumar tilkynnti Háskóli Íslands 
um starfsmenn skólans sem 
hlutu í ár framgang í starfi. Jón 
Einar Jónsson forstöðumaður 
Rannsóknaseturs HÍ á 
Snæfellsnesi var einn af þeim 
sem hlaut framgang í starf 
vísindamanns við HÍ. Staðan 
er sambærileg við starfsheitið 
prófessor við deildir skólans. 
Akademískir starfsmenn 
háskólans geta samkvæmt 
reglum skólans sótt um framgang 
í starfi fyrir 1. nóvember ár hvert. 
Er það í höndum sérstakrar 
framgangsnefndar að leggja 
mat á umsóknirnar að fengnu 
áliti dóm- og framgangsnefnda 
fræðasviðanna og forseta þeirra. 
Það er afar mikilvægt að 
akademískt starfsfólk 
rannsóknasetra háskólans búi 
við þær aðstæður að þeir geti 
notið framgangs rétt eins og aðrir 
kollegar þeir við skólann.
Árangur Jóns Einars er afar 
gleðilegur og hvetur áfram 
til góðra verka til eflingar 
starfs Rannsóknaseturs HÍ á 

Snæfellsnesi. Framgangur hans 
í starfi er viðurkenning á framlagi 
Jóns Einars til vísindanna og 
ekki sjálfsagður þar sem hörð 
samkeppni ríkir um vettvangs 
birtinga rannsókna og um styrki 
til rannsókna. 
Jón Einar er annar starfsmaðurinn 
innan rannsóknasetra Háskóla 
Íslands sem hefur hlotið framgang 
í starf vísindamanns. Það sýnir 
að umhverfi rannsóknasetranna 
er ákjósanlegur vettvangur til 
rannsókna.

Þakkir á tímamótum

Eins og áður hefur komið fram 
að þá hef ég ákveðið að stíga 
til hliðar sem skólastjóri hér í 
Stykkishólmi og nýr skólastjóri 
tekur við 1. ágúst nk. 
Það var á vordögum 1984 
sem góðvinur minn og fyrr-
verandi skólastjóri, Lúðvíg A. 
Halldórsson bjallaði í mig í 
Reykholt í Borgarfirði en þá 
hafði ég starfað sem íþrótta – 
og félagsmálakennari frá því 
1976. Þá vantaði yfirkennara / 
aðstoðarskólastjóra til að leysa 
af í eitt ár. Það vantaði líka 
íþróttakennara í Hólminn og 
því ákváðum við Lára að slá til 
enda sakaði ekki að prófa því 
eitt ár er svo stuttur tími af heilli 
mannsævi. Árin urðu 10 áður 
en að við vissum. Lúðvíg fékk 
ársleyfi árið 1994 og ég sem 
aðstoðarskólastjóri leysti hann 
af. Síðan var ég ráðinn í stöðu 
skólastjóra  1. ágúst 1995. Já 
mikið hafa þessi 32 ár liðið hratt 
hér í Hólminum. 
Í slíkum ábyrgðarstörfum sem 
að skólastarfið er verður fólk 
endalaust að taka misþægilegar 
ákvarðanir sem að við verðum 
aldrei öll sammála um en höfum 
sannarlega sterkar skoðanir 
á. Þannig hefur það verið alla 
tíð og verður áfram. Með slíku 
samtali verður góður skóli einnig 
enn betri. Þegar að upp er 
staðið erum við öll topp fólk með 
okkar styrkleika og veikleika, en 
klárlega að leitast við að gera 
okkar besta alla daga. 

Að hafa fengið tækifæri  að starfa 
svona lengi í slíku starfi sem að 
skólastjórnun er, eru forréttindi 
sem að ég er afar þakklátur 
fyrir. Hugsið ykkur allan þann 
fjölda nemenda, foreldra og 
starfsmanna sem að maður hefur 
fengið að starfa með í lengri eða 
skemmri tíma – hvílík gæfa.
Ég vil þakka öllu þessu góða 
fólki fyrir samfylgdina og vona 
að lífið verði áfram yndislegt eins 
og öll þessi ár hafa verið hér í 
skólanum. 
Þá vil ég einnig þakka góðar gjafir 
sem og kveðjur er mér hafa borist 
á þessum tímamótum.
Nú hefur mér verið boðið starf hjá 
Úrval Útsýn bæði sem fararstjóri 
og skemmtanastjóri á hinum 
ýmsu stöðum erlendis, þó mest 
á hinni yndisfögru eyju Tenerife 
og mun ég byrja strax í haust. 
Ég mun aðallega starfa með 
aldurshópnum 60 + og hlakka 
mikið til. Á milli ferða mun ég 
áfram starfa sem félagi í Snæfell, 
Lions og kirkjukórnum og vonandi 
gefst enn meiri tími til að njóta 
þeirra gefandi og spennandi 
verkefna.
Um leið og ég þakka öllum 
enn og aftur óska ég Berglindi 
Axelsdóttur, skólastjóra 
velfarnaðar í nýju starfi og veit að 
lyklamasterinn er kominn í góðar 
hendur hennar.
Kæru skólavinir, 
Gangi ykkur áfram vel – takk fyrir 
mig.

Gunnar Svanlaugsson

Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóðir og amma

Sigurbjörg H. Jóhannsdóttir
Skólastíg 14, Stykkishólmi

lést 24.júlí s.l..
Útför fer fram frá Stykkishólmskirkju 2. ágúst 2016 kl.14

Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vildu minnast 
hennar er bent á minningarsjóð Sigurbjargar til styrktar tækjakaupum á 

Dvalarheimili aldraðra í Stykkishólmi 
kt. 230844-2169 Banki 0309-13-110244

Ísleifur Jónsson
Margrét Ebba Ísleifsdóttir - Páll Sigurðsson

Jóhann Jón Ísleifsson - Ásthildur Elva Kristjánsdóttir
og fjölskyldur

Söngtónleikar Olgu
Olga Vocal Ensemble er 
alþjóðlegur sönghópur  stofnaður 
árið 2012 í borginni Utrecht í 
Hollandi. Í hópnum eru tveir 
Íslendingar, tveir Hollendingar 
og Rússi sem ólst upp í Banda-
ríkjunum.  Strákarnir eiga það 
sameiginlegt að hafa allir lært 
hjá Jóni Þorsteinssyni. Síðustu 
þrjú sumur hefur hópurinn haldið 
í tónleikaferðlag um Ísland og 
engin breyting verður á því í ár. 
Víkingaþema verður á efnisskrá 
strákanna í sumar en öll lögin á 
efnisskránni hafa tengingu við 
lönd sem víkingar heimsóttu. 
Efnisskrá verður að vanda fjöl-
breytt bæði sígild tónlist og 
popptónlist sérstaklega útsett fyrir 

hópinn m.a. Feels like sugar eftir 
Hjaltalín auk syrpu eftir ABBA. 
Öllum Olgum verður að sjálfsögðu 
boðið á tónleika Olgu í sumar en 
það hefur verið venjan síðustu ár.
Sönghópurinn heldur tónleika í 
Stykkishólmskirkju í kvöld kl. 20, 
fimmtudagskvöld og í Flateyjar-
kirkju laugardagskvöldið 30.júlí  
kl. 18.

frettir@snaefellingar.is

Frumsýning í Frystiklefanum
Áfram heldur krafturinn í 
Frystiklefanum því nýtt leikverk 
verður frumsýnt á sunnudaginn.  
Verkið heitir Genesis og er eftir 
Völu Kristínu Eiríksdóttur leikkonu 
og Kára Viðarsson  frumkvöðul í 
Frystiklefanum en hann leikstýrir 
einnig verkinu. Genesis er einnar 
konu gamanleikur byggður 
á sköpurnarsögu Biblíunnar. 
Trúðurinn Aðalheiður , sem Vala 
Kristín leikur, leiðir áhorfendur í 
gegnum sköpunarsöguna eins 
og hún skilur hana og skáldar í 
eyðurnar.
Vala Kristín Eiríksdóttir leikkona 
nam leiklist við Listaháskóla 
Íslands og útskrifaðist vorið 2015. 
Síðan þá hefur hún starfað í 
Borgarleikhúsinu við sýningarnar 
At, Njálu og Mamma Mia. Hún 
er meðhöfundur og leikkona 
sketsaþáttanna Þær Tvær í 
framleiðslu Stöð Tvö sem sendir 
frá sér 2.seríu í ágúst 2016.

Kára Viðarson er nánast óþarft 
að kynna en hann nam  leiklist við 
Rose Bruford Collage í London 
og útskrifaðist þaðan vorið 
2009. Síðan þá hefur hann stýrt 
starfsemi Frystiklefans. Allar 
nánari upplýsingar er að finna á 
thefreezerhostel.com

Áætlun Baldurs 
Sumaráætlun 1. júní til 31. ágúst 2016
Daglegar ferðir: 
Stykkishólmi    09:00 - 15:45
Flatey (til Brjánslækjar) 10:30 - 17:15
Brjánslæk  12:15 - 19:00
Flatey (til Stykkishólms) 13:15 - 20:00

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

www.saeferdir.is

Stykkishólmur 2016
Bifreiðaskoðun á Dekk og smur 4. og 5 ágúst n.k. 

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

Frumherji - Örugg bifreiðaskoðun - www.frumherji.isLjótar sögur fyrir ljúf börn
Nú í júlí opnaði sumarsýning 
Ingibjargar H Ágústsdóttur á 
vinnustofu hennar í Tang & Riis 
húsinu. Sýningin, sem mun standa 
út ágústmánuð, samanstendur 
af níu útskurðarverkum þar sem 
innblástur er sóttur í þjóðsögur og 
þjóðtrú. Allar nánari upplýsingar á 
www.bibi.is

Gestkvæmt
Það má segja að fjöldi ferðamanna 
hafi aukist all verulega eftir 
að Evrópukeppninni í fótbolta 
lauk nú í sumar. Um það vitna 
ferðaþjónustuaðilar víða um land. 
Hér á Snæfellsnesi höfum við ekki 
farið varhluta af því, gestir fylla 
tjaldsvæðin og stór hluti þeirra eru 
Íslendingar. Erlendir ferðamenn 

fylla skemmtiferðaskipin og veit-
ingamenn elda ofan í mannskap-
inn eins og enginn sé morgun- 
dagurinn. Gestir nýta sér afþrey-
ingu og skoða náttúruna út um 
víðan völl. Verður forvitnilegt að 
sjá hvort þetta verður enn eitt 
metárið í þessum efnum!

frettir@snaefellingar.is

http://www.saeferdir.is
https://www.olgavocalensemble.com
https://thefreezerhostel.com
mailto:padda@simnet.is
https://www.frumherji.is
https://www.facebook.com/eiderteamoficeland/?pnref=story
https://www.saeferdir.is
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Grunnskólinn í Stykkishólmi 
auglýsir lausar stöður til umsóknar.

• Tvær 75% stöður stuðningsfulltrúa (vinnutími 8-14)

• Eina 60% stöðu skólaliða í Heilsdagsskólann (vinnutími  11:30-16)

Gleði – samvinna – sjálfstæði eru einkunnarorð skólans.

Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir að vinna með okkur í að efla starfið í þeim anda.

Umsóknir skulu berast Berglindi Axelsdóttur, aðstoðarskólastjóra,  
berglind@stykk.is, sem einnig veitir allar frekari upplýsingar í síma 895-3828

Umsóknarfrestur er til 5. ágúst.

STARF Í BOÐI
STARFSMAÐUR ÓSKAST Í LYFJU ÚTIBÚI STYKKISHÓLMI
 
Um er að ræða fjölbreytt starf. Starfið felst m.a. í ráðgjöf til viðskiptavina við val á vörum, 
afgreiðslu á kassa,afhendingu lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf um 
val og notkun þeirra auka annarra tilfallandi verkefna.

Vinnutími kl. 12-18 virka daga

Umsóknarfrestur er til  15. ágúst 
Starfsmaður þarf að geta hafið störf fljótlega

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

Nánari upplýsingar gefur Smári, lyfsali Lyfju 
Borgarnesi í síma 437-1168 og smari@lyfja.is
Sækja má um starfið á vefslóðinni www.lyfja.is eða 
senda umsókn á smari@lyfja.is  
eða senda: 

Lyfja Borgarnesi
b/t Smára Björgvinssonar lyfsala
Hyrnutorgi
310 Borgarnes

http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
mailto:smari@lyfja.is
mailto:berglind@stykk.is
https://www.faststykk.is
https://www.fasteignsnae.is
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