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Fleiri taka 
þátt

frettir@snaefellingar.is 

Enn um söfn
Nefndin: Anna Margrét Sigurðardóttir, Hjördís Pálsdóttir, Bjarney Inga Sigurðardóttir,  

Markaðssvæði: Dagný Ósk Hermannsdóttir, Sólbjört Sigríður Gesstsdóttir

Danskir dagar
Okkur í nefnd Danskra Daga 
langar að þakka heimamönnum, 
gestum hátíðarinnar, styrktar-
aðilum og öllum sem komu að 

skipulagningu fyrir frábæra 
helgi. Í ár var bryddað upp á 
ýmsum nýjungum, meðal annars 
dorgveiðikeppni, froðurennibraut, 

morgunjóga og keppni í danskasta 
hreimnum sem lukkaðist vel.  Við 
vonum að allir hafi fundið eitthvað 
við sitt hæfi og átt góða helgi. 

frettir@snaefellingar.is

Það er óhætt að segja að unga 
fólkið í Hólminum taki vel við sér 
nú í pólitísku starfi því í forvali VG 
bjóða sig fram fjórir Hólmarar og 
þrír þeirra að stíga sín fyrstu skref 
í forvali, þau Bjarki Hjörleifsson og 
Hjördís Pálsdóttir sem bæði eru 
búsett hér hafa tilkynnt framboð 
sitt auk Berghildar Pálmadóttur 
sem býr í Grundarfirði en ættuð 
úr Hólminum. 
Um þessar mundir er undir-
búningur fyrir komandi Alþingis-
kosningar að fara á fullt skrið 
og listar í undirbúningi í flestum 
flokkum. VG hefur boðað fund 
með sínu fólki á Vesturlandi í 
lok mánaðarins, Sjálfstæðis-
flokkurinn er kominn fram með 
fundarplan og fundar m.a. víða 
á Snæfellsnesi,  Píratar hafa 
nýlokið við kosningu um sinn lista 
og Samfylkingin hefur auglýst 
eftir framboðum. Frést hefur að 
Viðreisn muni bjóða fram í öllum 
kjördæmum. Ekki er ljóst hvernig 
að málum verður staðið hjá Bjartri 
framtíð eða Framsóknarflokknum 
í NV-kjördæmi.  Kosningar hafa 
verið boðaðar 29. október n.k.

Stykkishólmsbær birti á heimasíðu 
sinni s.l. fimmtudag tölur um 
framlög Stykkishólmsbæjar til 
safna í bænum, að gefnu tilefni.
Skv. upplýsingum frá bæjarstjóra 
þá eru útgjaldaliðirnir 
í þessari samantekt starfsmanna-
hald, rekstur húsnæðis og reiknuð 
leiga af húsnæði samkvæmt 
stöðluðum reiknireglum sveitar-
félaganna.

Eldfjallasafn

Vatnasafn

Bókasafn

Norska húsið

Rauntölur
2013

Rauntölur
2014

Rauntölur
2015

Áætlun
2016

Breyting frá
2013-2016

2.982.168

5.887.817

18.751.193

5.032.582

3.116.551

6.554.019

20.211.275

5.738.817

4.838.734

6.333.646

22.908.121

5.604.230

5.514.098

7.162.799

22.520.617

5.910.923

84,90%

21,70%

20,10%

17,50%

Fengið af vef Stykkishólmsbæjar www.stykkisholmur.is

https://www.vedur.is
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Bragi Jósepsson 
fyrrverandi prófessor í uppeldisfræði við KHÍ  
og þar áður við tvo háskóla í Bandaríkjunum

Smá ádrepa
Fólk sem situr í bæjarstjórn 
hefur þá sérstöðu fram yfir okkur 
hin, að það hefur verið kosið til 
starfa af almenningi, kosið til að 
taka ákvarðanir um hvaðeina í 
sveitarfélaginu. Stundum tekst 
þessu fólki (væntanlega oftast) 
að taka skynsamlegar ákvarðanir 
en stundum miður skynsamlegar.  
Ég, sem óbreyttur og nánast 
áhrifalaus eldri borgari hér í 
Hólminum er þeirrar skoðunar 
að bæjarstjórnin okkar hafi tekið 
miður skynsamlega ákvörðun, 
svo vægt sé til orða tekið, varðandi 
framtíð Amtsbókasafnsins og 
stækkun grunnskólans. Ég 
tel mig hafa nokkra reynslu af 
þessum málum. Ég átti m.a. sæti í 
Fræðsluráði Reykjavíkur í rúman 
áratug og var álíka lengi einn 
þriggja manna í Skólasafnanefnd 
Reykjavíkur, sem sá um stjórn 
og rekstur allra grunnskóla 
höfuðborgarinnar. Auk þess tel 
ég að doktorsritgerð mín um 

þróun íslenska skólakerfisinsins 
megi einnig telja fram svo 
ekki sé talað um það að ég er 
fæddur í Stykkishólmi og bjó 
hér fyrstu tvo áratugina og hef 
búið hér síðastliðinn áratug. Hér 
er ekki rúm til orðalenginga og 
rökstuðnings. Þess í stað langar 
mig til að upplýsa skoðun mína í 
örfáum orðum: 
Í fyrsta lagi tel ég óskynsamlegt 
að sameina Amtsbókasafnið og 
skólabókasafn grunnskólans.
Í öðru lagi tel ég (úr því sem 
komið er) að bygging sú, sem 
áætlað er að rísi við grunnskólann 
verði einungis nýtt af skólaum, 
sem þarfnast greinilega aukins 
húsrýmis.
Í þriðja lagi tel ég mikilvægt að 
framtíð Amtsbókasafnsins verði 
endurskoðuð.
Í fjórða lagi tel ég að stjórn 
bæjarins sé vel treystandi til 
að endurskoða afstöðu sína til 
þessara mála.

Visit Stykkishólmur var upphaf-
lega samvinnuverkefni nokkurra
ferðaþjónustufyrirtækja í Stykkis-
hólmi til að fjölga ferðamönnum 
veturinn 201516. Lagt var af stað 
með þá hugsun að gera Stykkis-
hólm að áfangstað fremur en 
áningastað. Það er hugur í fólki og 
nú viljum við gera betur og hugsa 

verkefnið sem heilsársverkefni og 
óskum við því eftir áhugasömum 
aðilum í samstarfið með okkur.
Ef þú telur þig eiga erindi í 
hópinn og vilt vera með, þá 
hvetjum við þið til þess að setja 
þig í samband við okkur til 
þess að fá nánari upplýsingar.
Skráningarfrestur er til 31.08.2016

Ég undirrituð, Hjördís Pálsdóttir 
í Stykkishólmi, hef ákveðið að 
bjóða mig fram í 5. - 7. sæti í forvali 
Vinstrihreyfingarinnar græns fram-
boðs í Norðvesturkjördæmi fyrir 
komandi Alþingiskosningar.
Ég er fædd árið 1986 í 
Stykkishólmi og ólst þar upp en á 
ættir mínar að rekja meðal annars 
í Staðarsveit, Reykhólasveit og á 
Blönduós.  Ég lauk stúdentsprófi 
frá Fjölbrautaskóla Snæfellinga, er 
með BA gráðu í þjóðfræði og MA 
gráðu í hagnýtri menningarmiðlun 
– bæði frá Háskóla Íslands. 
Undanfarin tvö ár hef ég starfað 
sem safnstjóri Norska hússins 
– Byggðasafn Snæfellinga og 
Hnappdæla í Stykkishólmi. 
Ég hef lengi haft áhuga á 
stjórnmálum og þá sérstaklega 
umhverfismálum og náttúruvernd, 
málefnum innflytjenda, menningu 
og nýsköpun sem og bættum hag 
íslensks almennings.
Ég vil taka þátt í því að stjórn-

málaumræða sé jákvæð og 
uppbyggjandi og að við sem 
samfélag tökumst á við þær 
áskoranir sem við stöndum frammi 
fyrir á lausnamiðaðan hátt.
Þeir sem gerast félagar fyrir 21. 
ágúst, eru 16 ára og eldri og eiga 
lögheimili í Norðvesturkjördæmi 
hafa kosningarétt í forvalinu. 
Forvalið fer fram dagana 31. ágúst 
- 5. september.

Býður sig fram hjá VG

Visit Stykkishólmur

Hjördís Pálsdóttir

Þóra Margrét Birgisdóttir thora.margret@gmail.com 
Sæþór Þorbergsson muggur71@gmail.com 

Sara Hjörleifsdóttir sjavarpakkhusid@gmail.com 
Bjarki Hjörleifsson bjarkihj@gmail.com 

Nadine E.Walter nadine@seatours.is

Skólaliði óskast í Tónlistarskólann

Helstu verkefni:
Gangavarsla, símsvörun, umsjón með kaffistofu 

og ræsting.

Áhugasamir hafi samband við skólastjóra,  
Jóhönnu s. 864 9254.

Vinnutími 3 klst. á dag, kl. 12:30-15:30.

https://www.stykkisholmur.is
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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.saefer-

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

Aðeins 13.000 á  ári!Upplýsingar í síma 893-7050.

ER ÞITT HÚS EKKI VAKTAÐ?

Leikskólinn í Stykkishólmi auglýsir eftir 
leikskólakennara til starfa.

Um er að ræða 80% stöðu sem unnin er 
á breytilegum vinnutíma frá 8-16 og felur 

að hluta til í sér stuðning við barn.

Ráðið er í stöðuna til eins árs.
Vakin er athygli á því að ef ekki fást 
leikskólakennarar til starfa, munu aðrar umsóknir 
koma til greina. Starfið hentar jafn vel fyrir karla 
sem konur.

Nánari upplýsingar gefur Sigrún Þórsteinsdóttir 
leikskólastjóri í síma 433-8128 

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu 
Stykkishólmsbæjar og á vef bæjarins  
www.stykkisholmur.is 

Umsóknarfrestur er til 26. ágúst  2016.

Frístundaleiðbeinandi óskast til starfa í 
félagsmiðstöðina X-ið í Stykkishólmi

Opnunartími í X-inu er mánudaga frá 17:00-22:00 og fimmtudaga frá 
19:30-22:00. Reglulega yfir árið eru stærri viðburðir sem starfsmenn 
félagsmiðstöðvarinnar taka þátt í.
Helstu verkefni og ábyrgð
Verið er að móta og byggja upp félagsstarf unglinga og eru helstu 
verkefni því mikil mótunarvinna og fjölbreytt starf. Auk þess verður 
viðkomandi að geta tekið ábyrgð á því sem fram fer í starfinu og þeim 
viðburðum sem skipulagðir eru. Starfsmaður hefur möguleika á fullri 
vinnu yfir sumartímann.
Hæfniskröfur
- Starfsmaður þarf að hafa náð 18 ára aldri.
- Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum. 
- Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður. 
- Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. 
- Góð íslenskukunnátta.  
- Hreint sakavottorð.
Frekari upplýsingar um starfið 
Launakjör eru greidd samkvæmt kjarasamningum, Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Samflots. Starfshlutfall: Tímavinna 
Umsóknarfrestur: Miðvikudagurinn 31. ágúst 2016. Ráðningarform: 
Tímabundið

Frekari upplýsingar um starfið veitir Agnes í síma 691-2675 eða á 
agnes@stykkisholmur.is

Starfsumsóknir skulu sendast á Íþrótta og tómstundafulltrúa á 
agnes@stykkisholmur.is

Félagsmiðstöðin X-ið er með starfsemi 
sína í húsnæði við Aðalgötu 22.

Björg Ágústsdóttir form. framkvæmdaráðs SamVest

Sumarmót SamVest
Árlegt sumarmót SamVest var 
haldið á Völuvelli á Bíldudal 
laugardaginn 13. ágúst sl. Það 
var Héraðssambandið Hrafna-
Flóki sem bauð til mótsins á 
Völuvelli á Bíldudal. Aðstæður 
á vellinum voru prýðilegar; 
atrennubraut langstökks og 
svæði fyrir hástökk og spjót eru 
lögð tartanefni og hlaupabrautin 
var mjög hörð og góð og merkt 
af HHF fyrir mótið. Við völlinn er 
glænýtt vallarhús með salernum, 
en gamla húsið fauk í óveðri 
síðasta vetur. Þess má geta að 
árið 2000 var Unglingalandsmót 
UMFÍ haldið á Bíldudal en það 
var í fyrsta sinn sem ULM var 

haldið um verslunarmannahelgi. 
Vesturbyggð bauð gestum 
gistingu á tjaldsvæðum sínum án 
endurgjalds. 
Þátttakendur voru á aldrinum 6 til 
18 ára, fimm fullorðnir voru meðal 
keppenda. 
Allt gekk vel fyrir sig og allar 
greinar vel mannaðar starfsfólki 
HHF, auk nokkurra hjálparkokka 
frá öðrum samböndum. Grillaðar 
voru pylsur í mótslok og í lokin 
tilkynnt um úrslit. 
HHF stóð sig frábærlega við 
undirbúning og umsjón með 
mótinu. 

http://www.saeferdir.is
http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
https://www.stykkisholmur.is
https://www.faststykk.is
https://www.fasteignsnae.is
http://www.saeferdiris
https://www.stykkisholmur.is
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Vörur og þjónusta 
Skeljungs á 
Snæfellsnesi
Þú færð hágæða smurolíur frá Shell og aðrar bílavörur frá 
Skeljungi hjá Vélsmiðju Grundarfjarðar og í 
Söluskála ÓK við bensínstöð Orkunnar í Ólafsvík. 
Birgir Tryggvason sér um allar olíuafgreiðslur á Snæfellsnesi.

Vélsmiðja Grundarfjarðar ehf. Ártúni 1, 
350 Grundarfirði - sími 499 1234.

Söluskáli ÓK, Ólafsbraut 27, 
355 Ólafsvík - sími 436 1012.

Olíuafgreiðsla:
Birgir Tryggvason - sími 862 4369.

www.skeljungur.is

Fréttatilkynning

Sveitamarkaður

Sveitamarkaður í Fjósinu á 
Vatnabúðum við Grundarfjörð, 
vegur 564, nk. laugardag og 
sunnudag milli kl. 12 og 16.
Næstkomandi helgi, 20.  og 21. 
ágúst verður haldinn síðasti 
Sveitamarkaður sumarsins í 
Fjósinu á Vatnabúðum. Það 
verður opið frá kl. 12 til kl. 16. kaffi 
og með því selt á staðnum. 
Seljendur koma víðsvegar að 
af Snæfellsnesinu og verður 
ýmislegt á boðstólum jafnt 
handverk sem og matur að ýmsu 
tagi. Auðvitað fer það allt eftir því 
hverjir eru með hverju sinni en í 
júní og júlí var framboðð fjölbreytt 

og stemmingin skemmtileg. Það 
er líka alveg upplagt að gera 
daginn að góðum fjölskyldudegi 
því það er stutt í fjöru og til fjalla 
á Vatnabúðum og öllum velkomið 
að koma og eyða deginum í 
sveitasælunni hjá okkur. 
Við sem að þessu stöndum viljum 
vekja athygli þeirra á, sem eru að 
útbúa og framleiða eigin afurðir 
ýmiskonar, að það er enn hægt 
að vera með um helgina. Hjá 
okkur er nóg pláss og básinn er 
gjaldfrjáls í þetta sinnið. Til að 
panta sölubás er best að hringja í 
Hrafnhildi í síma 842-1307.

CHALUMEAUX-TRÍÓIÐ & 
HANNA DÓRA 

Stykkishólmskirkja 
fimmutdaginn 
18. ágúst 2016 kl. 20
Miðaverð kr. 2000 Posi á staðnum

SÓPRAN & KLARINETTUR
Graupner Caldara Bononcini Bach Stravinsky Mozart Þórarinn 
Guðmundsson Jón Þórarinsson Jón Ásgeirsson Tryggvi M. Bald-
vinsson Karl O. Runólfsson Atli H. Sveinsson Ingi T. Lárusson 

Enn er laust pláss á nokkur 
blásturshljóðfæri. 

Upplýsingar á heimasíðu: 
www.stykkisholmur.is/tonlistarskolinn  

eða í síma 433-8140.

Skólastjóri 

Kennslustundum verður úthlutað fljótlega

Tónlistaskólinn hefst um miðja næstu viku

frettir@snaefellingar.is
www.snaefellingar.is

http://www.asafl.is
https://www.stykkisholmur.is/tonlistarskolinn
https://www.snaefellingar.is
mailto;frettir@snaefellingar.is
https://www.skeljungur.is
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