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15 ára

Nú nálgast vetrarsólstöður og 
fer þá daginn að lengja aftur.  
Skammdegið er því í hámarki 
um þessar mundir og eins og 
venja og siður Íslendinga er á 
þessum árstíma þá lýsa þeir upp 

skammdegið á ýmsan máta.  Á 
meðfylgjandi mynd sem tekin 
er við Laugardalinn í Reykjavík 
má vel sjá hversu fjölbreyttar 
ljósaskreytingar eru í boði þessi 
dægrin.

sp@anok.is

Anok margmiðlun, útgáfufélag 
Stykkishólms-Póstsins, fagnaði 
15 ára afmæli sínu s.l. föstudag. 
Fyrirtækið sem stofnað var árið 
2000 í Reykjavík til að vinna fyrst 
og fremst að vefverkefnum.  Eftir 
að fyrirtækið flutti í Stykkishólm 
árið 2005 hefur verkefnaflóran 
stækkað og ýmis þjónusta á sviði 
hönnunar og prentþjónustu hefur 
bæst við. Tveir starfsmenn starfa 
að jafnaði fyrir fyrirtækið auk 
þess sem verktakar eru ráðnir til 
einstakra verka.  Á meðfylgjandi 
mynd er Ingi Hans að færa Önnu, 
stofnanda Anok, strengjabrúðu til 
þess gerða að kippa í spotta þegar 
þörf krefur í rekstri fyrirtækisins.

Jóla- og nýársblaðið  
kemur út 22. desember

Tölkum á móti jólakveðjum í jólablaðið til  
kl. 16. í dag fimmtudag.

 
Að venju er boðið upp á jóla- og nýárskveðjur fyrir 

einstaklinga og fyrirtæki

Helluskeifur á 
Skagaströnd

Við sögðum frá 
því hér í haust að 
breytingar væru 
í vændum hjá 
nokkrum fyrir-

tækjum hér í Stykkishólmi 
þetta haustið.  Eitt af þeim var 
Helluskeifur skeifugerð sem 
Agnar Jónasson og Svala 
Jónsdóttir hafa rekið undanfarin 
ár, með góðum árangri, hér 
í Hólminum. Kaupendur eru 
Rúnar Jóhannasson og Sesselja 
Guðmundsdóttir og hafa þau 
þegar flutt vélar og tæki norður á 
Skagaströnd þar sem þau hyggjast 
setja upp skeifugerðina. Í samtali 
við Stykkishólms-Póstinn vildi 
Agnar koma á framfæri þakklæti 
til viðskiptavina fyrir ánægjulega 
kynni á liðnum árum.

Ný stjórn fundar í 
Stykkishólmi

Ný stjórn Sæferða fundaði í fyrsta 
sinn í Stykkishólmi í síðustu viku 
og bauð til móttöku í kjölfarið. 
Eimskip festi kaup á Sæferðum fyrr 
á árinu og nýr framkvæmdastjóri 
félagsins er Gunnlaugur 
Grettisson sem jafnframt er 
forstöðumaður ferjusiglinga hjá 
Eimskip og framkvæmdastjóri 
Herjólfs. Samstarf hefur verið 
nokkuð milli Sæferða og Eimskips 
undanfarin ár og leiddi það 
m.a. til þess að Eimskip keypti 
reksturinn af Sæferðum.  Hjónin 
Pétur Ágústsson og Svanborg 
Siggeirsdóttir sem starfað hafa 
að ferjusiglingum á Breiðafirði 
undanfarin 30 ár hafa látið af 
störfum við fyrirtækið.

Taka við rekstri 
Narfeyrarstofu á ný

Sæþór Þorbergsson og 
Steinunn Helgadóttir sem eiga 
Narfeyrarstofu hafa nú tekið 
aftur við rekstrinum eftir tæplega 
5 ára hlé.  Fyrir liggur að fara í 
lagfæringar á húsnæði og sótt 
hefur verið um viðbyggingu.  
Sæþór er þessa dagana að klára 
meistaraskólann og Þorbergur 
sonur þeirra Steinunnar farinn 
að feta í fótspor föður síns í 
eldamennskunni. Fjölskyldan 
mun öll starfa að veitingastaðnum 
þegar hann opnar á ný. 

Local Food

María Valdimarsdóttir, Hilmar Valgarðsson og 
Gunnlaugur Grettisson / Mynd: Eyþór Ben.

mailto:sp@anok.is


Stykkishólms-Pósturinn, 47. tbl. 22. árgangur 17. desember 2015

www.snaefellingar.is                                                                                     2                                                                                  vefur@snaefellingar.is    

Stykkishólms-Pósturinn, 47. tbl. 22. árgangur 17. desember 2015

www.snaefellingar.is                                                                                    3                                                                                   vefur@snaefellingar.is    

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

Safnað fyrir Rauða krossinn
Þessir kappar í Stykkishólmi, 
Þorvarður Daníel Einarsson, Jón 
Breki Sigurðsson, Guðmundur 
Ásmundsson, Aron Elvar 

Stefánsson héldu tombólu og 
söfnuðu 3454,- fyrir Rauða 
Krossinn. 

Símon Hjaltalín Rauðikross Íslands Stykkihshólmi

 
ÞREYTTU ÞORLÁK MEÐ OKKUR  

Í ALVÖRU SKÖTUVEISLU Á FRANSISKUS 
 

Nóg pláss fyrir alla konur og kalla, krakka 
með hár og kalla með skalla.... 
Í boði verður alvöru vestfirsk skata frá Patró og 
saltfiskur og plokkari fyrir minni spámenn. 

Verð: 3200.-  

Meistari Sæþór Þorbergsson stendur vaktina í 
eldhúsinu.  

 

Borðapantanir í síma: 422-1101 

OPIÐ JÓLA-HESTHÚS  
Á BRIMILSVÖLLUM (Snæfellsbæ)   

Sunnudaginn 20.desember 2015 frá kl. 13:00 til 16:00 
 

 
 

Hesthúsið á Brimilsvöllum er komið í jólabúning, við fögnum því að hrossin 
eru komin í hús. Komið og kíkið á hestana fyrir jólin ! 
  
Þetta er fyrsta af 12 mánaðarlegum stefnumótum á Snæfellsnesi 
þar sem íbúar eru hvattir til að gefa sér, og öðrum, tíma. 
 

! Njótum samveru og söngs.  
! Börn (og líka fullorðnir ☺) verða teymd á hestbaki.  
! Í hlöðinni verður lítill JÓLAMARKAÐUR þar sem hægt verður að 

kaupa mat og handverk (Ath. enginn posi á staðnum).   
 

Hittumst í jólaskapi í sveitinni - ALLIR VELKOMNIR !  
 

Fjölskyldan á Brimilsvöllum og Svæðisgarðurinn Snæfellsnes	  

Gjöf í Ásbyrgi
Símon og Steinnun, sem 
núverandi og fyrrverandi 
stöðvarstjórar Íslandspósts 
ákváðu í sameiningu að styrkja 
starf Ásbyrgis með góðum 
pakka af verkfærum og efni sem 
var á óskalista hjá þeim og við 
afhentum fyrir hönd Íslandspósts 
í Stykkishólmi þriðjudaginn 15. 
Desember sl.  
Leiðir Ásbyrgis og Póstsins hafa 

legið saman á marga vegu í 
gegnum tíðina og hafa átt með 
sér gott samstarf og á milli þessra 
vinnustaða ríkir gagnkvæm 
virðing og er okkur því sönn 
ánægja að fá að styrkja það góða 
starf sem þar fer fram. Um leið og 
við viljum óska öllum gleðilegra 
jóla hvetjum við fólk til að leggja 
leið sína í Ásbyrgi því þar kennir 
ýmissa grasa og vöruúrvalið flott.

Með kveðju  
Símon B. Hjaltalín og Steinunn Helgadóttir

ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐ
(sundlaug, salur, rækt)

Lokað verður föstudaginn 18. des. frá  
kl. 12.00 vegna viðhalds.
Opnum aftur laugardaginn 19. des. kl. 12.00.

Starfsfólk

Glöddu viðskiptavini með 
gjöf og söng

Nokkrum af viðskiptavinum 
Tryggingamiðstöðvarinnar í 
Stykkishólmi var komið verulega 
á óvart s.l. þriðjudagskvöld 
þegar kvenkostur Kórs Stykkis-
hólmskirkju, með jólasveinahúfur, 
bankaði upp á með gjöf frá 
TM og jólasöng.  Heimilin sem 

voru heimsótt voru dregin út 
úr jólapotti TM í ár og fengu 
þessar trakteringar.  Að sögn 
söngkvennanna var verulega 
gaman að taka þátt í þessu 
verkefni og sérstaklega að gleðja 
svona rétt fyrir jólin.  Var hópnum 
tekið fagnandi á hverjum stað.

sp@anok.is

Ljúfmetismarkaður
Laugardaginn 19. desember 
verður haldinn jóla-ljúfmetis-
markaður í Rækjunesi frá kl. 
14-17. Á markaðnum leiða 
saman hesta sína veitingamenn 
og matvælaframleiðendur frá 
Stykkishólmi og nágrenni. Boðið 
verður upp ýmis konar smárétti, 
salta, sæta og súra og tilheyrandi 
drykkjarföng gegn vægu gjaldi – 
allt með jólaívafi. 
Til gamans má geta að 
markaðurinn hefur fengið 
nafnið Stykkishólmz Bitter en í 
Þjóðviljanum árið 1898 auglýsti 
Möller apótekari: „Stykkishólms-
bitter pressaður úr ýmsum 

jurtum, styrkir meltingu, eykur 
matarlyst og er mjög hressandi“. 
Tilgangurinn með markaðnum er 
ekki að græða peninga heldur er 
hann hugsaður til þess að efla 
matarmenningu í Stykkishólmi 
og gera eitthvað jákvætt og 
skemmtilegt fyrir yndislega 
bæinn okkar. Það er von okkar, 
sem að þessu stöndum, að 
markaðurinn á laugardaginn 
verði upphafið að enn víðtækara 
samstarfsverkefni sem kemur 
til með að efla ímynd bæjarins 
sem hágæðaáfangastaðar þar 
sem menning og matur verða í 
fyrirrúmi. 

Með von um að sjá sem flesta 
Sara Hjörleifsdóttir og Theódóra Matthíasdóttir

http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
http://www.saeferdir.is
https://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
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Við erum með lausnir fyrir þig!

Vantar þig eitthvað til/frá Reykjavík?
Ertu að breyta garðinum?
Þarftu að láta hífa eitthvað?
Vantar þig grunn undir nýja húsið?
Þarf að saga malbik, steypu eða stein?
Þarftu að losna við klöpp af lóðinni?
Vantar þig túnþökur?

BB & Synir ehf   Norðurási   340 Stykkishólmur     Afgreiðsla:   Reitarvegi 16   Sími:  438-1481   Netfang:  bbogsynir@internet.is

Afgreiðsla í Reykjavík er hjá 
Nesfrakt  Héðinsgötu 1-3.  

Ferðir frá Reykjavík  
 alla virka daga kl. 17:00
 föstudaga kl. 16:00
Frá Stykkishólmi   
 alla virka daga kl. 10:00
Afgreiðsla Stykkishólmi   438-1481
Afgreiðsla Reykjavík        533-2211

Fylgist með á Facebook!

Takk Hrefna mín að skora á mig.
Þetta lasagne er mjög vinsælt 
heima hjá mér.

Mexíkóskt lasagne. 

Hráefni:
Tortillakökur
500 gr. nautahakk (eða 
svínahakk ég nota það oft)
1 poki taco krydd um 35 gr.
1 dl vatn 
450 -500 gr. salsasósa
rifinn ostur.

Aðferð:
Gott er að byrja að hita ofninn 
í 180 gráður og smyrja eldfast 
mót og setja tortillaköku í 
botninn. Steikja hakkið vel 
setja svo kryddið út á blanda 
því vel og svo er sett vatnið 
og það soðið þar til vökvinn 
er að mestu uppurinn, þá er 
salsasósan sett út á og látið 
malla í 2-3 mínútur. Þegar þetta 
er svo tilbúið þá er komið að því 
að setja þetta í eldfastmót, smá 
hakk er sett á tortillakökuna 

sem var búið að setja í 
mótið eftir það er sett aftur 
tortillabrauð þetta er endurtekið 
þar til hakkið er búið endað er 
að setja tortillaköku ofan á og 
ostur þar á, svo er þetta sett í 
ofninn þangað til að osturinn 
er orðin gullinbrúnn. Gott er 
að bera þetta fram með fersku 
salati og smábrauði.

Ég skora á samstarfskonu 
mína hana Ósk að koma með 
uppskrift í næsta blað.

Mexíkóskt lasagne Sigrúnar

Sigrún Þorgeirsdóttir

Dvalarheimili aldraðra 
auglýsir eftir starfsfólki 

við aðhlynningu og í  
eldhús til afleysingar 

vegna vetrarfría

Óskum eftir starfsfólki í aðhlynningu og í eldhús 
til afleysinga.  
 
Um er að ræða vaktavinnu, morgun, kvöld og 
næturvaktir.  
 
Tímabilið sem um ræðir er frá lok janúar-maí. 

Allar nánari upplýsingar gefur forstöðumaður í  
s: 433-8165 virka daga eða á dvalarheimilinu.

 
 
 

Kristín Hannesdóttir Forstöðumaður 
Dvalarheimilis Stykkishólms

Þá hló Skúli
Fjáröflunarmaraþonlestrargjörn-
ingur í Frystiklefanum í Rifi
Sunnudaginn 20. desember 
næstkomandi mun Kári Viðars-
son; leikari, listrænn stjórnandi 
og eigandi Frystiklefans í 
Rifi, menningarmiðstöðvar 
á Snæfellsnesi og handhafi 
menningarverðlaunanna Eyrar-
rósarinnar; standa fyrir fjáröflun 
í minningu afa síns, Skúla 
Alexanderssonar, sem lést fyrr 
á þessu ári.  Fjáröflunin verður 
til styrktar Sjómannagarðssins 
á Hellissandi sem var eitt af 
mörgum ástríðuverkefnum Skúla 
og verður hún fólgin maraþon-
húslestri Kára á ævisögu afa 
sins, Þá hló Skúli eftir Óskar 
Guðmundsson, sem kom út nú 
fyrir skömmu. Bókin hefur fengið 
frábæra dóma hjá lesendum og 
gagnrýnendum og því ætti engum 
að leiðast lesturinn.  Segir meðal 
annars í fjögurra stjörnu dómi 
gagnrýnanda Morgunblaðsins, 
Sigurði Boga Sævarssyni:
„Lífsgleðin skín í gegn og það er 
hvergi dauður punktur í bókinni … 
greinagóð og lipurlega skrifuð … 
ritið mun halda á lofti nafni þess 
manns, sem vildi vel og munaði 

um í samfélagi sínu.“
Kári mun ekki lesa bókina í 
undirbúningi fyrir þennan lestur og 
verður viðburðurinn þannig einnig 
einskonar endurfundur Kára og 
afa hans, sem voru mjög góðir 
vinir og áttu sterkt samband á 
meðan Skúli lifði.
Lesturinn hefst kl. 9 að morgni 
og stendur þar til bókin klárast, 
að öllum líkindum um miðnætti. 
Allir eru velkomnir að koma og 
fara eins og þá lystir, drykkir og 
veitingar í boði og eins og áður 
segir verður tekið við frjálsum 
framlögum sem öll renna til 
Sjómannagarðsins á Hellissandi. 
Auk þess verður bókin til sölu á 
staðnum og höfundur hennar, 
Óskar Guðmundsson, áritar.

Fréttatilkynning

Fjárhagsáætlun samþykkt
Svo sem venja er fyrir þá er 
unnið að fjárhagsáætlunum fyrir 
næstu ár hjá Stykkishólmsbæ 
um þessar mundir.  Á síðasta 
bæjarstjórnarfundi sem haldinn 
var 10. desember s.l. var 
seinni umræða um fjármál 
Stykkishólmsbæjar á næstu árum.
Að þessu sinni voru greidd 
atkvæði um eftirfarandi fjár-
festingarverkefni sem framundan 
eru hjá bænum:
Nýtt hús við Borgarbraut fyrir 
Grunnskóla, Tónlistarskóla og 
Amtbókasafn; Eignasala til að 
fjármögnunar nýbyggingar við 
skóla og Deiliskipulag miðbæjar.  
Þessi verkefni voru samþykkt 
með fjórum atkvæðum en 
minnihluti sat hjá.  Eitt verkefni í 
viðbót var borið upp til atkvæða: 
Styrkur vegna byggingu Reið-
skemmu og var samþykkt en 
Lárus Á. Hannesson sat hjá 
vegna tengsla. Aðrar tillögur 
framkvæmdaáætlunar voru sam-
þykktar samhljóða. 
Í fundargerð og bókunum með 
afgreiðslu fjárhagsáætlunar bæði 
frá meirihluta og minnihluta sést 
að skiptar skoðanir eru á málum, 
eins og gengur og gerist á þessum 
vettvangi.  Í bókun meirihluta 
kemur fram að „aukið svigrúm 
skapist fyrir árið 2016 með hærri 
tekjum, lækkun rekstrarútgjalda 
og lækkun skuldahlutfalls. 
Gert er ráð fyrir að skulda-
prósenta sveitarfélagsins verði 
um 122,64% í árslok 2015 og 

lækki niður í 122,63% á árinu 
2016 sem getur skapað svigrúm 
til aukinna fjárfestinga og lántöku 
allt að 313 milljónum til viðbótar 
við það sem gert er ráð fyrir í 
fjárhagsáætlun án þess að fara 
yfir 150% markið sem sett er sem 
hámark. “ Minnihlutinn bókar 
hinsvegar að skynsamlegra 
sé að greiða sem mest niður 
skuldir bæjarins og lækka þar 
með afborganir og vaxtagjöld 
bæjarsjóðs auk þess sem það 
sé ágæt nálgun að opinberir 
aðilar haldi að sér höndum á 
þenslutímum og hafi þannig 
svigrúm til framkvæmda þegar 
saman dregst á vinnumarkaði.
Minnihluti gagnrýnir í bókun 
sinni að ekki hafi komið fram 
kostnaðaráætlun vegna ný-
byggingar og breytingar á 
skólalóð og húsnæði við Grunn-
skólann vegna framkvæmdanna. 
Í bókun minnihluta er það einnig 
dregið í efa að hagstæð tilboð 
fáist í bygginguna miðað við 
stöðuna á byggingamarkaði í 
dag.
Fjárhagsáætlun Stykkishólms-
bæjar fyrir árið 2016 og þriggja 
ára fjárhagsáætlun fyrir árin 2017-
2019 var samþykkt samhljóða á 
fundinum.
Helstu framkvæmdir og fjár-
festingar ársins 2016 eru 
þessar: „Fyrsti áfangi stækkunar 
skólahússins við Borgarbraut 
fyrir Grunnskóla, Amtbóksafn 
og Ljósmyndasafnið. Endurgerð 

húss Eldfjallasafnsins. Hönnun 
fráveitu og framkvæmdir við 
Maðkavík. Gatnagerð og lagning 
slitlags við Aðalgötu, Víkurgötu 
og Hjallatanga. Endurnýjun 
gangstétta, stígagerð og frá-
gangur útsýnisstaða í Súg-
andisey. Endurbætur á bílastæði 
og aðgengi við Dvalarheimili. 
Hlutafjárframlag til Jeratúns ehf 
sem er eignarhaldsfélag vegna 
húsnæðis Fjölbrautaskólans.
Kaup á búnaði fyrir Slökkviliðið. 
Framlag vegna samþættingar 
hjúkrunarþjónustu og frumáætlun 
vegna breytinga á húsnæði 
Dvalarheimilis. Framlag vegna
búsetuúrræða fatlaðs fólks. 
Styrkur vegna byggingar Reiðs-
kemmu. Deiliskipulag Reitavegar, 
Vatnsáss og miðbæjar við 
Frúarstíg. Deiliskipulag af 
hafnarsvæði vegna bílastæða og 
uppsetning almenningssalerna 
við höfnina. Kaup á tækjum 
og búnaði í Áhaldahúsi. 
Kaup leiktækja og lagfæring 
leiksvæða fyrir börn.“ Í bókun 
meirihlutans með afgreiðslunni 
segir ennfremur: „Áfram er 
gert ráð fyrir því að fylgjast 
gaumgæfilega með framvindu 
kostnaðar í samanburði við 
áætlun til að bregðast við hið 
fyrsta ef merki sýna aðra þróun 
í kostnaði en upphaflega var 
lagt upp með enda skapar 
hækkun launa í samræmi við 
kjarasamninga aukin útgjöld sem 
þarf að bregðast við. Það er mjög 

mikilvægt að allir aðilar standi 
saman og vinni sameiginlega að 
enn frekari endurskipulagningu 
og hagræðingu. Þannig og því 
aðeins er unnt að tryggja sem 
best þjónustu við íbúana í bænum 
í ljósi þeirra takmarkana sem 
fjárhagsstaðan setur bæjarstjórn 
vegna kjarasamninganna sem 
hafa vissulega aukið launa-
kostnað all verulega. 
Helstu niðurstöðutölur fjárhags-
áætlunar Stykkishólmsbæjar fyrir 
árið 2016 eru þessar:
A-hluti:
Skatttekjur bæjarsjóðs eru 
áætlaðar 885,3 m.kr., aðrar tekjur 
209,2 m.kr. Tekjur eru því samtals 
1.099.665 m.kr. Rekstur málaflokka 
er áætlaður um 987.07 m.kr. 
Fjármagnsliðir eru 48,33 m.kr.
Mismunur tekna og gjalda 
A-sjóðs sveitarfélagsins er því 
afgangur um 33,83 m.kr.
A og B hluti:
Tekjur eru áætlaðar 1.144.45 m.kr. 
en rekstrargjöld 1.033.05 m.kr.
Fjármagnsliðir eru 70,38 m.kr. 
Tekjur umfram gjöld verða því um 
41.01 m.kr.
Handbært fé frá rekstri eru 
147,90 m.kr., fjárfestingar 128.00 
m.kr., afborganir langtímalána 
144,23 m.kr., lántaka verður 
170,00 m.kr. og handbært fé í 
árslok er áætlað 136.03 m.kr.“ 
Bókanir í heild og fundargerðir 
eru í fullri lengd inn á vefnum 
www.stykkisholmur.is.

sp@anok.is

Daglegar ferðir milli STYKKISHÓLMS og REYKJAVÍKUR
Móttökustöð í Reykjavík: Nesfrakt, Héðinsgötu 1-3.

Afgreiðsla: Reitarvegi 16, sími 438-1481.
Netfang: bbogsynir@internet.is 
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Opnunartíminn fram 
að jólum og áramótum

Laugardagur 19.des. 
11-18

Sunnudagur 20.des. 
11-16

Þorláksmessa 23des. 
08-22

Aðfangadagur 24.des. 
10-12

Miðvikudagur 30.des. 
08-19

Gamlársdagur 31.des. 
10-12

Verið velkomin

Skipavík verslun Aðalgötu 24 s. 430-1415

Verkfærasett, 
borvélar og fleira.

Heimilistæki í miklu 
úrvali.

Kryddin góðu, sulturnar og 
súkkulaðið frá Nicholas Vahé.
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Hlýji og góði Smartwool 
ullarnærfatnaðurinn er með 15% 
afslætti föstudag og laugardag.

Erum með Canon prentara, 
blek og ljósmyndapappír.

Jólatónleikar  
í Stykkishólmskirkju

fimmtudaginn 17. desember kl. 18:00.

Fjölbreytt tónlist sem kemur okkur í hátíðarskap  
- samspil, einleikur og söngur.

Enginn aðgangseyrir og allir hjartanlega  
velkomnir að njóta stundarinnar með okkur.

http://www.skipavik.is
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