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Íþróttamaður ársins 2014 Nýrækt skipulögð

S.l. mánudag var haldinn kynningarfundur um deiliskipulag sem 
gert hefur verið á nýræktarsvæðið í og við Grensásinn.  Var vel 
mætt á fundinn og fór Sigurbjartur Loftsson yfir skipulagið eins 
og það hefur verið teiknað upp.  Búið er að semja við lóðarhafa 
um skiptingu lands og gera fleiri lóðir auk þess sem lóð undir 
dýraspítala hefur verið teiknuð inn á skipulagið.  Þegar skipulagið 
hefur farið sínar lögformlegu leiðir og tekið gildi verður sótt 
um lóðir á svæðinu til Stykkishólmsbæjar eins og aðrar lóðir í 
bæjarfélaginu.  Svæðið er ætlað til þess að halda sauðfé, geitur og 
fiðurfé.  Fram kom spurning um kanínur og fleiri dýr en svör við 
því afhverju ekki væri leyfi fyrir því komu ekki fram.  Kanínur hafa 
gert óskunda á nokkrum svæðum í Reykjavík og Vestmannaeyjum 
svo gera má ráð fyrir að verið sé að fyrirbyggja að þannig geti 
svæðið þróast.  Var rómur manna góður um þessa vinnu og ekki á 
þeim að heyra að kærur yrðu lagðar fram.  
Mikil vinna hefur farið í að undirbúa þetta deiliskipulag.  
Nýræktin hefur nokkrum sinnum verið hér til umfjöllunar á síðum 
Stykkishólms-Póstsins enda hafa málefni svæðisins verið óljós 
og erfitt að nálgast upplýsingar um þau.  En í langan tíma hefur 
tíðkast þarna frístundabúskapur og með þessari vinnu sem nú er 
lögð fram, verður farvegur hans         am

S.l.þriðjudag var skrifað undir samninga um sóknaráætlanir 
landshluta fyrir tímabilið 2015-2019. Nokkur reynsla er komin 
af sóknaráætlunum landshluta enda hafa þær verið við líði í þrjú 
ár í núverandi formi. Nú er verið að sameina í einn samning 
verkefnin sóknaráætlanir landshluta, vaxtarsamninga og 
menningarsamninga. 
Sóknaráætlanir fela í sér mikla nýbreytni í opinberri stjórnsýslu 
þar sem verið er að færa aukna ábyrgð á útdeilingu fjármagns til 
landshlutasamtaka sveitarfélaga. Jafnframt er verið að einfalda 
framlög til einstakra landshluta, gera þau gegnsærri og láta þau í 
auknum mæli taka mið af hlutlægum mælikvörðum varðandi stöðu 
svæðisins. Í ræðu Björns Karlssonar framkvæmdastjóra Sambands 
íslenskra sveitarfélaga kom fram að þetta sé í algjöru samræmi 
við upphaflega hugmyndafræði um sóknaráætlanir frá upphafi 
þeirrar vinnu.  Við undirbúning að samþættingu vaxtarsamninga 
og menningarsamninga við sóknaráætlanir komu fram ákveðnar 
efasemdarraddir, sérstaklega úr menningargeiranum. Einhver 

Hildur Sigurðardóttir var fyrirliði deildar og Íslandsmeistara 
kvennaliðs Snæfells s.l. vor og var einnig valin besti leikmaður 
síðustu leiktíðar 2013-2014.
Hún var svo valin í landslið Íslands sem keppti í C-keppni 
Evrópukeppninnar.
Hildur er í dag með 336 leiki og 4444 stig í efstu deild. Það eru 
bara deildarleikir en ekki leikir í úrslitakeppni eða bikarkeppnum.  
6.febrúar s.l. var Hildur útnefnd Íþróttamaður ársins 2014 hjá 
Snæfelli og fékk bikar því til staðfestingar og blómvönd úr hendi 
formanns UMF. Snæfells Hjörleifs Kr. Hjörleifssonar.  
Ljósmynd: Eyþór Benediktsson

550 milljónir til sóknaráætlana landshluta
hræðsla við að heimamönnum væri ekki treystandi til að ráðstafa 
og forgangsraða fjármagni til menningarmála. Hann er þess 
fullviss að þetta er ástæðulaus ótti. Það þurfi ekki að kynna sér 
lengi sögu uppbyggingar menningarmála víða um land til að sjá 
hve heimamenn og sveitarstjórnir hafa sinnt þessum málum vel. 
Heimamenn þurfa ekki á miðstýringarvaldi úr ráðuneyti að halda 
til að taka skynsamlegar ákvarðanir í menningarmálum. Á hinn 
bóginn eru öll góð ráð af hinu góða hvort sem að þau koma frá 
ráðuneytum eða öðrum sem vilja tilteknum málaflokkum vel. Slík 
ráðgjöf verður að sjálfsögðu áfram í boði.  Fer þá líklegast að 
skýrast enn frekar styrkjamál þessara málaflokka á Vesturlandi.  am

www.stykkisholmsposturinn.is
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Hafnargatan og Skólastígurinn

Styttist í Júlíönu

Þorrafagnaður í Stykkishólmi

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Helga Kristín Kristvaldsdóttir
Skúlagötu 11
Stykkishólmi

lést fimmtudaginn 5. febrúar á Heilbrigðisstofnun Vesturlands í 
Stykkishólmi.  

Útförin fer fram frá Stykkishólmskirkju laugardaginn 14. febrúar kl. 13.00.

Tómas Magni Bragason 
Anna Ragna Bragadóttir

Margrét Steinunn Bragadóttir, Valdimar Ólafsson
Hólmfríður Jóna Bragadóttir, Geir S Sigurjónsson

Bogi Th Bragason, Sólveig Ásgeirsdóttir
Sigríður Laufey Carson, Steve Carson

 barnabörn og barnabarnabörn.

Bæjarráð tók fyrir á fundi sínum s.l. mánudag tilboð þau er bárust í 
Hafnargötu 7 (Amtsbókasafnið) og hafnaði öllum tilboðum í húsið.  
Taldi bæjarráð 33 milljóna króna tilboð í húsið ekki ásættanlegt.  
Bæjarstjóra var ennfremur falið að ræða við forsvarsmenn Gistivers 
ehf eða aðra aðila sem hafa áhuga á viðræðum í framhaldinu.
Viðbrögð við frétt Stykkishólms-Póstsins í síðustu viku þar sem fram 
kom að hugsanlega væru hótel að fara í húsnæði Amtsbókasafns, 
auk húsnæðis Tónlistarskólans og að búið væri að úthluta lóð 
á Aðalgötu 17 undir hótel voru sterk á samfélagsmiðlunum.  
Fréttin um höfnun allra tilboða sömuleiðis. Margar hugmyndir 
komu fram á þeim vettvangi í kjölfarið hvernig ætti að nýta 
húsnæðið.  Má eflaust nýta húsnæðið á annan hátt og auka vægi 
þess sem samfélagsmiðstöðvar þar sem bókasafn, bókakaffi, 
menningarviðburðir, upplýsingamiðstöð og ýmislegt fleira gæti átt 
heima.  Staðsetningin er frábær og aðgengi sömuleiðis.  Hlutverk 
bókasafna hefur þróast síðustu áratugi.  Breyst meira út í að vera 
menningarhús og t.a.m. hafa öll bókasafnsútibú í Reykjavík 
þróast út í það að vera menningarmiðstððvar hverfanna þar sem 
rekið er bókasafn, kaffihús, viðburðarrými og sýningaraðstaða og 
upplýsingamiðstöð. Gott dæmi um þetta er Gerðuberg í Breiðholti, 
þar sem breytt hlutverk safnanna var einmitt til umfjöllunar í 
síðustu viku í fjölmiðlum (tengill á vefútgáfunni).
Nú hefur starfshóp verið komið á fót sem hefur það hlutverk 
að skilgreina þörf húsnæðis fyrir Grunnskóla, Tónlistarskóla 
og Amtsbókasafns eins og segir í fundargerð bæjarráðs frá s.l. 
mánudegi.  Það að flytja Amtsbókasafnið í grunnskólabygginguna 
er ákvörðun og þarfnast umræðu sem leiðir að niðurstöðu – það má 
samt ekki gleymast í hringiðu ferðamannaiðnaðirns að ferðamenn 
koma af því að það er staðbundin menning fyrir!  Það er líf á 
staðnum og til að hlúa að því þarf að horfa til framtíðar og marka 
stefnu sveitarfélagsins hvert skal halda í þessum málaflokki. Hvar, 
hvernig og hvenær  er markmiðum náð.  Sjálf, hef ég fulla trú á því 
að hér sé fullt af möguleikum og að hér geti atvinnulíf blómstrað 
og laðað að sér ungt fólk til búsetu.  En hvort kemur á undan eggið 
eða hænan?  
Eitt sem bæta verður við þessa umræðu um húsnæðisþörf og fá 
svör við, hvað verður um Ásbyrgi?

am

Öll getum við mismælt okkur og því skal því haldið til haga 
að fjöldi starfa sem reiknað er með að skapist við byggingu 
þörungavinnslu hér í Stykkishólmi, og greint var frá í viðtali við 
bæjarstjóra í síðasta blaði, verða á bilinu 15-30 en ekki 30-50 eins 
og fram kom í viðtalinu.  
Aðstandendur Gistivers höfðu einnig samband og vildu að 
það kæmi fram að tilgangur með þeirra tilboði húsnæði í 
Amtsbókasafnsins væri að reka þar veitingastað, fyrst og fremst, 
sem opinn væri allt árið.
Loks ku það vera Minjastofnun Íslands sem hefur með fornleifar 
að gera en ekki Fornleifastofnun.              am

Vinna við skipulagningu Júlíönu – hátíð sögu og bóka sem verður 
26. febrúar – 1. mars næstkomandi í Stykkishólmi er í fullum 
gangi. Minningar er viðfangsefni hátíðarinnar að þessu sinni. Þar 
kennir ýmissa grasa dagskráin verður fjölbreytt að vanda og hefst 
hún formlega með opnun í Vatnasafninu á fimmtudeginum.
Á föstudeginum verður dagskrá víðs vegar um bæinn. Á 
Amtsbókasafninu verður opnuð sýning grunnskólanemenda þar 
sem þeir fást við minningar í ýmsu formi.   Upplestur verður í 
Bókaverzlun Breiðafjarðar, boðið verður í heimahús um kvöldið 
þar sem fjallað verður um minningar sem tengjast fólkinu í bænum. 
Dagskrá föstudagsins endar svo með sögugerð á Hótel Egilsen. 
Hópur fólks í tengslum við hátíðina les nú af kappi bók Kristínar 
Steinsdóttur Vonarlandið.
Eftir hádegi á laugardeginum munu rithöfundarnir Hallgrímur 
Helgason, Kristín Steinsdóttir og Jóhanna Kristjónsdóttir fjalla um 
verk sín í gömlu kirkjunni. Verk sem öll byggja á minningum út frá 
mismunandi sjónarhornum.
Á laugardagskvöldið verður lesið úr ljóðum Júlíönu Jónsdóttur  í 
Norska húsinu.
Ekki er  hér allt upptalið, verður því mikið um að vera í Hólminum 
þessa helgi. Dagskrá birtist þegar nær dregur.

Undirbúningsnefndin
Facebook: Júlíana  hátíð sögu og bóka 

Leiðréttingar

Til leigu skemma 
að Hamraendum 3.  

Langtímaleiga.
Upplýsingar veitir Steini í síma 8561619.

Það var kátt á hjalla s.l. laugardagskvöld þegar árviss þorrafagnaður 
bæjarbúa fór fram á Hótel Stykkishólmi.  Margir nefndarmanna 
sýndu stórleik og var þeirra framlag hin besta skemmtun.  Ádeilan 
var aldrei langt undan í gríninu.  Vel tókst nefndarmönnum upp 
við að draga upp skoplega mynd af bæjarbragnum þegar aftur og 
aftur kom atriði þar sem því var velt upp hvað væri að gerast í 
klaustrinu og jafnmargar kenningar voru hafðar á hraðbergi. Engin 
niðurstaða komst þó í það þarna hinsvegar stendur eftir að oft eru 
margar hliðar á málunum!
Tekin var upp sú nýbreytni að setja mat upp á hlaðborðum 
á dansgólfinu auk þess sem líka var boðið upp á pottrétt.  
Fyrirkomulagið gekk mjög smurt og þótti allur matur sem á borð 
var borinn vera hin besta fæða.             am

http://stykkisholmur.is/Files/Skra_0070190.pdf
http://ruv.is/sarpurinn/flakk/07022015
http://ruv.is/sarpurinn/flakk/07022015


Stykkishólms-Pósturinn 6. tbl. 23. árgangur 12. febrúar 2015

www.stykkisholmsposturinn.is                                                                       3                                                                     stykkisholmsposturinn@anok.is    

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

Guðsþjónusta verður sunnudaginn 

15. febrúar kl. 14.00.

Krakkar – foreldrar!
Munið kirkjuskólann á sunnudag kl. 11

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

Allar eignir á www.faststykk.is

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

Mundu mig, ég man þig. 
Júlíana –hátíð sögu og bóka  26. febrúar  - 1. mars. 

Facebook: Júlíana – hátíð sögu og bóka

KAKA DAGSINS 
ALLA DAGA 
NÝBAKAÐAR 
RJÓMABOLLUR 
Á BOLLUDAG

+354 546 6808  //  lakitours55@gmail.com

Umsóknir um 
leikskólavist

Leikskólinn í Stykkishólmi minnir 
á að umsóknir um leikskólann að 
hausti, þurfa að hafa borist fyrir 1. 
maí.  Úthlutun leikskólavistar fer fram 
í maí hvert ár.  Umsóknareyðublöð 
má finna í leikskólanum og  á 
heimasíðu Stykkishólmsbæjar www.
stykkisholmur.is undir „eyðublöð“. 
Skráningar – og innritunarreglur eru 
aftan á umsóknareyðublaðinu. 

Leikskólinn í Stykkishólmi

http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
mailto:sturla@stykkisholmur.is
http://www.stykkisholmskirkja.is
http://stykkisholmur.is/stjornsyslan/skjalasafnfundargerdir/eydublod-umsoknir/
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Spjaldtölvuvæðing í GSS

Haustönn 2014 var myndað tölvuteymi  í Grunnskólanum 
í  Stykkishólmi, sem hafði það hlutverk að þróa innleiðingu á 
spjaldtölvum í skólastarfið. Með notkun spjaldtölva í skólastarfi 
eru möguleikarnir óendanlegir í námi og leik.  Nemendur hafa 
tæki sem gera þeim mögulegt að vinna á mismunandi hraða, 
mismunandi verkefni eftir sínum þörfum, áhuga og getu.  Liður 
í þróunarvinnu teymisins var að fjárfesta í spjaldtölvum fyrir 
skólann og ákveðið var að kaupa inn iPad spjaldtölvur. Teymið 
leitaði til fyrirtækja og félagasamtaka um styrki til kaupa á iPad 
spjaldtölvum. Viðbrögðin við beiðni teymisins voru mjög góð og 
í dag á skólinn orðið 24 iPad spjaldtölvur, 4 iPad millistykki fyrir 
skjávarpa,  eina iMac borðtölvu og geymsluskáp þar sem hægt er 
að hlaða iPadana. 
Þeir sem hafa styrkt tækjakaup GSS eru:  Lionsklúbburinn Harpa, 
Lionsklúbbur Stykkishólms, Kvenfélagið Hringurinn, Skipavík, 
Gunnlaugur Árnason, Gréta Sigurðardóttir og Fyrrverandi 
nemendur GSS.
Spjaldtölvurnar hafa komið sér  vel  í skólastarfinu og eru þeir mjög 
góð viðbót við þann tækjakost sem skólinn hafði upp á að bjóða. 
Spjaldtölvurnar eru nýttar í ýmis verkefni á öllum aldursstigum og 
hafa nemendur m.a unnið verkefni tengd  íslensku, náttúrufræði, 
stærðfræði og tungumálum á iPad spjaldtölvurnar og hafa þeir 
einnig nýst mjög vel í allri sérkennslu. 
Við þökkum þeim fyrirtækjum og einstaklingum sem hafa stutt 
okkur við kaup á spjaldtölvum og öðrum búnaði kærlega fyrir 
og hvetjum við aðra að taka þátt í þessu þarfa og skemmtilega 
verkefni. 
Á heimasíðu skólans má nálgast framkvæmdar/verkefnaáætlun 
tölvuteymis. Margt hefur áunnist á þessum stutta tíma en svo er 
annað sem tekur lengri tíma en áætlað var. 

Fh.GSS Tölvuteymið (Arna Sædal, Elísabet Valdimarsdóttir,  
Gunnlaugur Smárason, Þóra Margrét Birgisdóttir)

Við hjónin vorum þeirrar ánægju aðnjótandi s.l. föstudag  að vera 
viðstödd þegar aðgerðarþjarkur, eða róbót öðru nafni var formlega 
tekinn í notkun á Landsspítalanum. Vorum við þarna í góðum hópi 
lækna og annars hjúkrunarfólks, ásamt fleiri afmælisdrengjum, 
eins og Eiríkur læknir lét getið í ávarpi sínu. Við erum stolt af 
samtakamætti okkar samfélags, sem skilaði í söfnunina í tilefni 
70 ára afmælis Þorbergs, tæpri milljón. Það var fróðlegt að hlusta 
á ræður Kristjáns Þórs Júlíussonar heilbrigðisráðherra, ekki síður 
ræðu Páls Matthíassonar forstjóra LHS. Svo ekki sé nú talað um 
skemmtilegar og fróðlegar útskýringar Brynjólfs Bjarnasonar sem 
ásamt fleirum, þar á meðal Ágústi Jóhannessyni Hólmara  sem 
flestir hér þekkja, en þeir héldu utan um söfnunina til kaupa á 
aðgerðarþjarkinum.  Samtals söfnuðust 137,5 milljónir, en stefnt 
hafði verið því að safna 110 milljónum. Heildarkostnaðurinn við 
kaupin voru 230 milljónir en með breytingum sem  þurfti að gera 
á húsnæðinu til að koma tækinu fyrir, þá fór  kostnaður yfir 300 
milljónir.
Þá flutti Eiríkur Jónsson yfirlæknir þvagfæraskurðlækninga, 
afar fróðlegt erindi um tilurð söfnunarinnar, sem hann var 
aðalhvatamaður að. Þá sagði hann frá þeim stórkostlegu 
möguleikum við ýmsar skurðaðgerðir, sem mögulegt væri að 
framkæma hér á landi, vegna tilkomu aðgerðarþjarksins. En til 
þess að tækið kæmi að fullum notum, þá væri nú von til þess að fá 
heim okkar frábæru skurðlækna sem erlendis dvelja. Að lokum var 
sýnt myndband af aðgerð með aðgerðarþjarkinum undir leiðsögn 
læknis, en þegar hafa 6 aðgerðir verið framkvæmdar eftir að tækið 
var sett upp. Það voru sannarlega glaðir og stoltir Hólmarar sem 
voru viðstaddir þennan merkis viðburð, sem var sagður sá stærsti 
til tækjakaupa frá síðustu aldamótum.

Kveðjur og þakkir til ykkar allra,
Sesselja Pálsdóttir og Þorbergur Bæringsson.

Ágætu bæjarbúar og aðrir lesendur

Hún Anna systir mín bað mig um að gefa ykkur uppskrift.  Hér 
er ein aðeins stolin og  pínu stílfærð en ákaflega auðveld, fljótleg 
og góð. 
Innihald
• 1 pakki nautahakk
• c.a. 1-2 krukkur salsa sósa ( ég nota milda)
• 400g rjómaostur
• 1 poki rifin ostur
• 1 poki Doritos ( ég nota blátt)
• kotasæla
Rjómaostur settur neðst í eldfast mót, hakkið steikt og sett yfir, svo 
salsa-sósan ofan á það og rifin ostur (og kotasæla ef fólk vill.)  Efst 
brýt ég svo doritos flögur yfir og smá rifin ost.  Hitað í ofni þar til 
osturinn er orðin gullinn.  Borið fram með góðu salati.

Þórný Alda Baldursdóttir

Hakk með Doritos og salsa

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

http://www.saeferdir.is
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Aftanskin
félag aldraðra í Stykkishólmi og nágrenni.

Aðalfundur verður haldinn laugardaginn 21. 
febrúar 2015 kl. 14:00 í félagsaðstöðu félagsins, 

Setrinu, Stykkishólmi.

1. Fundarsetning.
2. Fundarstjóri og fundarritari bornir upp og 

samþykktir.
3. Fundargerð síðast fundar lesin upp og borin upp 

til samþykktar.
4. Gengið til dagskrár aðalfundar.

Skýrsla formanns
Skýrsla gjaldkera
Skýrslur formanns og gjaldkera bornar upp til 
samþykktar
Ákvörðun árgjalds
Kosning í nefndir, ferðanefnd, skemmtinefnd og 
Boccia.
Kosning skoðunarmanns.
Önnur mál.

5. Fundarslit.

Aðalfundur Rauða krossins í Stykkishólmi 
verður haldinn mánudaginn 16. febrúar 2015 

kl. 20.00 í Björgunarsveitarhúsinu

Venjuleg aðalfundarstörf

Fyrir áhugasama þá eru eftirfarandi lausar 
stöður í stjórn:

Formaður
Gjaldkeri

Meðstjórnendur

Nánari upplýsingar veitir

Símon Hjaltalín fyrir aðalfundinn.

Stjórn Rauða krossins í Stykkishólmi

Þriðjudaginn 10. febrúar opnuðu Norska húsið og Stykkishólmsbær 
sýninguna Á leið um landið í Norska húsinu. Sýningin er 
farandsýning á vegum  Kvenréttindafélags Íslands og er gerð  
vegna 100 ára afmælis kosningaréttar íslenskra kvenna. Förin 
hófst í Snorrastofu í Reykholti í janúar, við lok febrúarmánuðar 
heldur sýningin áfram til tíu annarra sveitarfélaga á landinu og 
endar í Reykjavík í desember.
Norska húsið verður opið sem hér segir í febrúar:
Þriðjudaga: kl. 14:00 - 17:00
Miðvikudaga: kl. 14:00 - 17:00
Fimmtudaga: kl. 14:00 - 17:00
Júlíana hátíð sögu og bóka verður haldin helgina 26. febrúar - 1. 
mars 2015 í Stykkishólmi, þá daga verður Norska húsið opið frá 
kl. 14:00-17:00.
Norska húsið og Stykkishólmsbær bjóða alla hjartanlega velkomna 
á sýninguna.

Fréttatilkynning

Á leið um landið

mailto:info@anok.is
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BOLLUDAGSHELGI

OPIÐ BÆÐI LAUGARDAG OG SUNNUDAG 9-16
Bolla, Bolla, Bolla, Rjómabolla!

 Vatnsdeigs- og gerbollur með ýmsum bragðefnum.

Keyrum Bolludagsbollur út til fyrirtækja!  

Hægt er að leggja inn pantanir á netfangið: hrefnagiss@gmail.com 

Hlökkum til að sjá þig!

Kveðja, 
Starfsfólk Nesbrauðs

Nesbrauð sími 438-1830  Opnunartími: mánudaga-laugardaga 9-16

N
ESBRAUÐ

NESVEGI 1
STYKKISHÓLMI

RARIK ohf   •   Dvergshöfða 2   •  110 Reykjavík   •   Sími 528 9000   •   www.rarik.is   

Starfssvið

 ● Áætlanagerð.
 ● Hönnun dreifikerfa
 ● Verkbeiðnaútgáfa
 ● Verkundirbúningur
 ● Samskipti við  

viðskiptavini  

Hæfniskröfur

 ● Rafmagnstæknifræði, rafmagnsiðnfræði.
 ● Þekking og reynsla af háspennukerfum er kostur.
 ● Góð almenn tölvukunnátta
 ● Þekking á Microstation og/eða AutoCad æskileg
 ● Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
 ● Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt

Hönnun og áætlanagerð Vesturlandi
RARIK ohf. auglýsir laust til umsóknar starf tæknimanns við hönnun, áætlanagerð o�. á rekstrarsviði fyrirtækisins með aðsetur í 
Stykkishólmi. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst. Hér er um �ölbreytt starf að ræða við drei�ker� fyrirtækisins. 
Rekstrarsvið ber ábyrgð á rekstri og viðhaldi á drei�ker� RARIK. Meginverkefni sviðsins eru hönnun, nýframkvæmdir, breytingar, viðhald 
og rekstur drei�ker�s fyrirtækisins.

Nánari upplýsingar veita deildarstjóri 
rekstrarsviðs á Vesturlandi, framkvæmda-
stjóri rekstrarsviðs eða starfsmannastjóri 
RARIK ohf. í síma 528 9000. 
Umsóknarfrestur er til 2. mars n.k. og skal 
skila umsóknum með ferilskrá á netfangið 
atvinnuumsokn@rarik.is.

RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að �ytja og dreifa raforku, a�a, dreifa og annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa er í Reykjavík og um 20 
starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breytt um landið.

mailto:atvinnuumsokn@rarik.is
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