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Undirbúningur 
aðventusýningar

35
Í dag eru

dagar til jóla
Við prentum fyrir þig!

Nesvegur 13 s. 534-2120 info@anok.is

Samkomulagi náð um rannsóknir  
á lífríki Breiðafjarðar

Lífríki Breiðafjarðar hefur verið í 
umræðunni af og til og meira en 
venjulega að undanförnu vegna 
fyrirætlana um nýtingu þara og 
þangs úr firðinum.  Fundað hefur 
verið með Stykkishólmsbæ, 
Hafrannsóknarstofnun, Deltagen, 
Félagsbúinu á Miðhrauni, 
Þörungaverksmiðjunni á Reyk-
hólum, Náttúrustofu Vesturlands 
og Rannsóknarsetri Háskóla 

Íslands á Snæfellsnesi. Fundurinn 
var upplýsandi, að sögn bæjar-
stjóra og leiddi það af sér að gert 
var samkomulag milli aðila um 
þátttöku í rannsóknarverkefni í 
þeim tilgangi að meta magn og 
afrakstursgetu þara og þangs í 
Breiðafirði. Jafnframt er stefnt 
að rannsóknum á áhrifum 
nýtingar á lífríki Breiðafjarðar.  
Aðilar að samkomulaginu eru 

Hafró sem stýrir verkefninu, 
Deltagen, Þörungaverksmiðjan 
á Reykhólum og Félagsbúið á 
Miðhrauni. Hafró mun þannig 
vinna rannsóknaráætlun og sér 
um að stækja styrki til verksins.  
Fyrirtækin munu leggja til 
fjármuni, mannafla og báta eftir 
nánara samkomulagi við Hafró. 
Á endanum er það ráðuneyti 
sjávarútvegsmála sem fer með 

vald hvað varðar úthlutunun leyfa 
og annað er auðlindina varðar 
og Stykkishólmsbær mun fylgja 
málum eftir þar sem það á við.
Að sögn bæjarstjóra er „þess 
vænst að þetta samstarf aðila 
geti leitt til aukinnar sjálfbærrar 
nýtingar á náttúruauðlindum 
Breiðafjarðar í þágu íbúanna við 
fjörðinn og um leið í þjóðarþágu.“

sp@anok.is

Jákvæðar 
viðtökur við 

ferskum fiski
Friðborg auglýsti fyrir stuttu 
ferskan nýveiddan fisk til sölu í 
Stykkishólmi og ekki nóg með 
það heldur var boðið upp á 
heimsendingu í Stykkishólmi.  
Valentínus Guðnason verkar 
fiskinn og er fyrirkomulagið þannig 
með ferska fiskinn að áhugasamir 
skrá netfang sitt hjá fridborg@
simnet.is og fá tilkynningu 
þegar ferskur fiskur er í boði hjá 
Friðborg.  Að öllu jöfnu er verið 
að verka ferskan fisk einu sinni 
í viku og er hverjum og einum í 
sjálfsvald sett hvort hann kaupir 
fisk í hvert sinn eða sjaldnar.
Framtakið lofar góðu og vonandi 
að sem flestir nýti sér þessa 
góðu þjónustu.

sp@anok.is

Nöfnurnar og vefnaðarkonurnar 
Ingibjörg Hildur og Ingibjörg 
Helga voru í óðaönn að undirbúa 
sýningu í gær í Vinnustofu Tang 
og Riis sem opnar um þarnæstu 
helgi.  
Það styttist í aðventuna og 
er jólavarningur kominn fram 
í margar verslanir nú þegar. 

Fyrsti sunnudagur í aðventu 
er 29. nóvember og það lítur 
út fyrir að nóg verði um að 
vera hér í Hólminum þá helgi. 
Tónleikar í Stykkishólmskirkju, 
jólahlaðborð á Hótel Stykkis-
hólmi, sýningaropnun í Tang 
& Riis, Norska húsið komið í 
jólabúning, jólabazar Hrings-

kvenna og svo mætti halda 
áfram.  Aðventudagatali Stykkis-
hólms-Póstsins verður dreift 
með blaðinu 26. nóvember og 
þarf enginn að örvænta - það 
verður nóg um að vera, eins 
og venjulega, í Stykkishólmi á 
aðventunni.

sp@anok.is
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Royal Rangers skátar
Royal Rangers er kristilegt 
skátastarf sem hefur verið 
starfrækt hér í Stykkishólmi síðan 
haustið 2010. Starfið er á vegum 
Hvítasunnukirkjunar og sjá Álf-
geir Marinósson og Karín Rut 
Bæringsdóttir RR skátaforingjar 
um þetta starf. Skátunum er skipt 
í flokka. Frumherjar sem eru 
krakkar í 3.-5. bekk, Skjaldberar 
sem eru krakkar í 6.-8. bekk og 
Útverðir sem eru krakkar í 9. 
bekk og eldri.  Skátafundir eru 
á mánudögum og þriðjudögum 
kl. 18-19. Þennan veturinn eru á 
milli 40 og 50 krakkar í starfinu. 
Við lærum margt skemmtilegt 
eins og útivist, fjallgöngur, að 
kvekja eld og elda yfir opnum 
eldi, nota verkfæri, axir, sagir 
og hnífa. Binda hnúta og byggja 
með því að binda saman greinar 
og trönur.  Berum viðringu 
fyrir náttúrunni, nýtum hana af 
skynsemi og göngum um hana 
að nærgætni og svo margt margt 
fleira.  Það kostar ekkert fyrir 
krakkana að vera með í Royal 
Rangers, en þeim stendur til 
boða að kaupa einkennisbúning.
Hluti eldri flokkana er að fara á 
Evrópumót sem verður í Póllandi 
31. júlí - 5. ágúst 2016 og af því 

tilefni erum við að fara af stað 
með fjáröflun.
Krakkarnir munu ganga í hús 
og bjóða skemmtilegar nýjungar 
til sölu fyrir jólin. Eins munum 
við selja eitthvað gómsætt á 
matarmarkaðinum í Norska húsinu 
á aðventunni.  Skátarnir verða upp 
við Drápuhlíð með jólatréssölu 
og verður það auglýst í 
aðventudagatalinu. Einnig 
ætlum við að opna nytjamarkað 
í Félgasheimilinu Skildi og hafa 
opið þar miðvikudaga kl.17-19 og 
laugardaga kl.10-16 í desember. 
Við munum taka á móti allslags 
dóti sem enn er í lagi og fólki 
vantar að losna við. Við verðum 
á staðnum föstudaginn 20. nóv. 
kl. 17-18, laugardaginn 21. nóv. kl. 
10-12.  Eins mið.-föst. 25. 26. og 
27. nóv. kl. 17-18
Vonandi takið þið vel á móti 
krökkunum og verið velkomin að 
kíkja á okkur á nytjamarkaðnum 
og í jólatréssölunni.

Fyrir hönd Royal Rangers í Stykkishólmi, Karín Rut.

Ég vil byrja á því að þakka 
minni yndislegu tengdadóttur 
fyrir áskorunina...hún er frábær 
í alla staði.
Hér kemur uppskrift af dýrindis 
hakkrétt sem ég geri reglulega.  
Þar sem að ég er alltaf í 
vandræðum með það hvað á að 
vera í matinn (sem mér skilst að 
sé vandamál á fleiri heimilum) 
þá var það mér til happs að 
þessi uppskrift datt inn um 
bréfalúguna fyrir ca. 20 árum 
og hef  ég notað hana mikið.  
Þegar að heimilisfólkið er orðið 
leitt á að fá hakk og spagetti  í 
hverri viku þá er gott að brydda 
upp á nýjungum og gera 
þennan rétt.
Hann er bragðgóður, auðvelt 
að gera hann og ekki verra að 
gumsið fer allt saman í eldfast 
mót.

Uppskrift:
400 gr.nautahakk
½ kg kartöflur
2 sneiðar brauð
3 msk mjólk
1 laukur
Salt og pipar
1 tsk paprika

Sósa:
40 gr.smjör eða smjörlíki
4 msk hveiti
1 ½ dl. Kjötsoð (vatn + 2 
teningar)
2 dl sýrður rjómi
Salt 
1 dl rifinn ostur
2 msk brauðrasp

Aðferð:
Sjóðið kartöflurnar.
Bleytið brauðið í mjólkinni, 
bætið saman við nautahakkið.
Saxið laukinn smátt og blandið 
saman við hakkið.  Kryddið með 

salti, pipar og papriku.
Mótið buffin og steikið snöggt 
á pönnu.  Raðið buffunum fyrir 
miðju í eldföstu móti.
Afhýðið soðnu kartöflurnar 
og skerið í sneiðar.  Raðið í 
kringum kjötið. 
Sósa:  
Bræðið smjör í potti og bætið 
hveitinu í og loks kjötsoði í 
skömmtum.
Takið sósuna af hellunni og 
bætið sýrða rjómanum út í, 
bragðbætið með salti ef þarf.
(Ég set síðan alltaf matarlit úti 
sósuna til að fá rétta litinn)
 
Hellið sósunni yfir kjötið og 
kartöflurnar.  Stráið osti og 
brauðraspi yfir.  Bakað í ofni við 
175°C í ca. 15 mín.
Berið fram með góðu fersku 
grænmetissalati.

Ég vil skora á Helgu 
Sveins matráðinn mikla í 
Grunnskólanum, að koma með 
einhverja dýrindis uppskrift.
Ég veit að hún klikkar ekki, 
enda er hún aðal DÚLLAN í 
saumaklúbbnum okkar ;)

Vona að rétturinn smakkist vel, 
verði ykkur að góðu.

Sveitapiltsins draumur

Kristín H. Víðisdóttir

Munið hausttónleikana í 
kirkjunni fimmtudaginn 
26. nóvember nk.

Fróðá
Þann 4. desember næstkomandi 
frumsýnir Frystiklefinn í Rifi 
leiksýninguna FRÓÐÁ. Verkið er 
nýtt íslenskt leikverk, lauslega 
byggt á draugasögunni um 
Fróðárundrin úr Eyrbyggja sögu. 
Fróðá er áleitin og krefjandi sýning 
sem skoðar þessa mögnuðu 
sögu  útfrá áður ókönnuðum 
vinkli og ætti ekki að láta neinn 
ósnortinn. Þar sem aðstandendur 
og flytjendur sýningarinnar 
koma úr öllum áttum og hafa 
mörg verkefni á sinni könnum 
verður sýningatímabil verksins 
óhjákvæmilega í styttra lagi og 
því mikilvægt fyrir þá sem ætla 
sér að sjá verkið að næla sér 
í miða með góðum fyrirvara. 
Eins og þekkist í Frystiklefanum 
eru það áhorfendur sem ráða 
miðaverðinu sjálfir og leyfilegt er 
að borga eftir sýninguna ef þess 
er óskað.

Fróðá fylgir á eftir verkinu MAR, 
sem sýnt var í fjóra mánuði 
fyrir fullu húsi í Rifi á síðasta 
leikári og hlaut meðal annars 
Grímutilnefningu í flokki sprota 
ársins. Frystiklefinn í Rifi er 
handhafi Eyrarrósarinnar 2015, 
Verðlauna fyrir framúrskarandi 
starf á sviði lista og menningar á 
starfsvæði byggðastofnunnar.
Frekari upplýsingar um 
verkefnið veitir Kári Viðarsson 
í síma 8659432 eða í gegnum 
tölvupóstinn kari@frystiklefinn.is

Fréttatilkynning

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

Krakkar – foreldrar!
Munið kirkjuskólann kl. 11.00 á sunnudag.

---
TTT – starfið (starf fyrir tíu- til tólf ára) er  

kl. 14.45-15.45 á fimmtudögum.
---

Biblíuleshópurinn kemur saman á fimmtudagskvöldum 
í Stykkishólmskirkju kl. 20.00

Smávinir - Aðalgata 20 - 340 Stykkishólmur - s .894-0425

1. Engill- 5.000 stk.
2. Fugl - 4.000 stk.

1. 2.

4.000 kr. stk.5.000 kr. stk.

Ragnar og Ásgeir hætta 
starfsemi í Stykkishólmi

Það var sagt frá breytingum 
á fyrirtækjamarkaði hér í 
Stykkishólmi fyrir nokkru í 
Stykkishólms-Póstinum.  Nú 
hefur verið skrifað undir sölu á 
rekstri Ragnars og Ásgeirs hér 
í Stykkishólmi.  Nýr eigandi er 
fyrirtækið B. Sturluson ehf, með 

Böðvar Sturluson í fararbroddi 
og munu breytingarnar taka 
gildi um næstu mánaðamót. 
Afgreiðslustaðir í Reykjavík verða 
þeir sömu og hingað til og mun 
starfsemi hér verða á svipuðum 
nótum og fram til þessa.

sp@anok.is

Vegagerð á Víkurgötu
Lagfæringar á gatnamótum 
Víkurgötu og Aðalgötu eru hafnar.  
Lagfæringarnar miða að því að 

auka öryggi á gatnamótunum og 
bæta úr gatnagerð.

sp@anok.is

Piparkökuhúsakeppni
Stykkishólms-Póstsins 

& Norska hússins 2015
Ætlar þú ekki að taka þátt?

Skilafrestur fimmtudaginn 4. desember milli kl. 16-18 í 
Norska húsinu.

Keppt verður í tveimur flokkum 12 ára og yngri og 13 ára 
og eldri. Æskilegt er að húsin passi á borðpláss 40x40cm. 

Vegleg verðlaun í boði fyrir báða flokka.

http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
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Frá bæjarstjóra Stykkishólmsbæjar

Er lögheimili þitt rétt skráð? 
 

Sturla Böðvarsson bæjarstjóri Stykkishólmsbæjar

Minnt er á nauðsyn þess að skrá rétt lögheimili. Íbúar eru hvattir til þess að láta verða 
af því sem fyrst að leiðrétta skráningu lögheimilis séu þeir ranglega skráðir.
 
Úr reglum um skráningu lögheimils: „Lögheimili er þar sem fólk hefur fasta búsetu, 
dvelur í tómstundum sínum, geymir heimilismuni og sefur.“ 

Þinglýstir eigendur og sveitarfélög geta samkvæmt lögum sent beiðni um að lögheimili 
tiltekins einstaklings sé fært. 

Þegar beiðni um flutning þriðja aðila berst þjóðskrá eru upplýsingar metnar og málið 
sett í viðeigandi farveg.  

Á næstunni munu starfsmenn bæjarins kanna stöðu á íbúaskránni og hvetja til þess 
að húseigendur tryggi rétta lögheimilisskráningu.

Vöktun á 13.000 á ári

ER ÞITT HÚS EKKI 
VAKTAÐ?

Við bjóðum vöktun á íbúðarhúsum 

á 13.000 kr. ár ári. 

Gerum einnig tilboð í vöktun á 

fyrirtækjum. 

Allar nánari upplýsingar í síma 893-7050. 

Vaktþjónustan VÖKUSTAUR
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3 af 10 bestu hótelum 
landsins á Snæfellsnesinu

Í gær birti einn víðlesnasti íslenski 
ferðaupplýsingavefurinn Guide to 
Iceland lista yfir tíu bestu hótelin 
á Íslandi og er afar ánægjulegt 
að sjá að þar af eru þrjú hótel 
staðsett á Snæfellsnesinu og 
við Breiðafjörð en það eru Hótel 
Egilsen, Hótel Búðir og Hótel 
Flatey. Það er athyglisvert að það 
er einungis eitt hótel í Reykjavík 
á listanum og því er landsbyggðin 
að koma sterkt inn.
Ferðmannastraumurinn hefur aukist 
þétt og jafnt á Íslandi síðastliðin 
ár og er nú orðin ein af undirstöðu 
atvinnugreinum landsins.  Við 
hér á Snæfellsnesinu höfum ekki 
farið varhluta af þessari þróun 
og leggja aðilar í ferðaþjónustu 
sig alla fram um að veita 
ferðamönnum góða þjónustu og 
eftirminnilega upplifun af dvöl 
sinni á Snæfellsnesinu.
 Nýverið hefur Snæfellsnesið verið 
tilnefnt sem eitt af áhugaverðustu 
svæðunum að heimsækja fyrir 

ferðmenn af tveimur virtum og 
víðlesnum tímaritum eða  Condé 
Nast Traveller* og Lonely Planet* 
og hafa þessi tímarit líka bent 
á Hótel Egilsen og Hótel Búðir 
sem góð hótel.  Þetta er mjög 
góð og mikil auglýsing fyrir 
Snæfellsnesið einkum þar sem 
ferðamannastraumurinn hefur að 
mestu legið um Suðurlandið. 
Allar þessar umfjallanir eru 
vísbending um að aðilar í 
ferðaþjónustu á Snæfellsnesinu 
eru að vinna gott starf sem kemur 
til með að skila auknum fjölda 
ferðamanna á svæðið jafnt sumar 
sem vetur.  

sp@anok.is
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