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Samningur runninn út
Samningur milli sveitarfélaga 
um sameiginlegt þjónustusvæði 
málefna fatlaðra á Vesturlandi er 
runninn út.  Þetta kemur fram í 
bókun bæjarráðs frá í síðustu viku. 
Það er jafnframt tillaga bæjarráðs 
að kanna vilja sveitarfélaganna á 
Vesturlandi til þess að endurnýja 
samninginn, áður en endanleg 

ákvörðun um nýjan samning 
verður tekin. Sérstaklega er það 
lagt til að skoðað verði hvort ekki 
sé heppilegt að þjónustusvæðið 
verði brotið upp og í stað 
þess að hafa eitt sameiginlegt 
þjónustusvæði verði þau fleiri, 
til að mynda verði Snæfellsnes 
hugsanlega eitt þjónustusvæði.

frettir@snaefellingar.is

Hörkuspenna
Mikil spenna var í Íþróttahúsinu í 
Stykkishólmi á þriðjudagskvöldið 
þegar bæði liðin okkar í meistara-
flokki tóku á móti gestum.
Stelpurnar í Snæfelli unnu 
öruggan og afar sannfærandi sigur 

þegar þær tóku á móti Haukum 
í toppslag deildarinnar og unnu 
með 84 stigum gegn 70 stigum 
Hauka.  Sigurinn tryggði stelp-
unum toppsætið í deildinni.  Þær 
hafa nú unnið 2 af 3 leikjum á 

móti Haukum.  Strákarnir háðu 
svo gríðarlega spennandi leik 
við Hött frá Egilsstöðum og unnu 
leikinn með einu stigi, 90:89 og var 
niðurstaðan mjög mikilvæg fyrir 
okkar lið þar sem þeir komust upp 

í 8 sætið sem er aðgöngumiði að 
úrslitum haldi þeir áttunda sætinu.  
Við þetta tækifæri var íþrótta-
maður Snæfells heiðraður og var 
Gunnhildur Gunnarsdóttir sæmd 
þeim titli. Til hamingju! 

frettir@snaefellingar.is/Myndir: Eyþór Ben.

Mannabreytingar
Ellert Kristinsson sem starfað 
hefur um árabil hjá Agustson 
ehf hefur látið af störfum hjá 
fyrirtækinu fyrir aldurs sakir og 
í stað hans hefur verið ráðinn 
nýr fjármálastjóri, Maríus Þór 
Haraldsson.  Þá hefur Páll 
Aðalsteinsson verið ráðinn sem 
vinnslustjóri hjá fyrirtækinu.

frettir@snaefellingar.is
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Takk fyrir að skora á mig Hanna 
systir.
Ég skora á Ragnheiði systur 
þar sem ég veit að hún lumar á 
ýmsum uppskriftum. 

Botn
1½ dl Volgt vatn
1½ tsk þurrger
½ tsk salt
1 msk matarolía
4 dl hveiti
U.þ.b. 300g saltfiskur
Hvítlauksolía
1 bolli olía (t.d.ISIO)
5-7 hvílauks rif.
Steinselja

 

Álegg
Rauðlaukur, ólífur, tómatar, 
þurkað óreganó og rifinn 
ostur(Pizza). Chillisósa.
Allt í botninn, sett í hrærivél og 
4dl hveiti bætt út í (eða eftir 
þörfum). Hnoðið þar til deigið 
losnar frá skálinni. Látið deigið 
hefjast 30 mínútur eða lengur. 
Það er erfitt að áætla magn 
hveitis og þurrgers en góð 
þumalputtaregla er, að að nota 
1 msk af geri í 500 ml af vökva. 
Búðu til c.a. 1 bolla af 
hvítlauksolíu 1 bolli olía (t.d. 
Isio) Fullt af pressuðum hvítlauk 
c.a. 5-7 rif. Kryddaðu svo með 
steinselju (þurkkaðri eða ferskri) 
og e.t.v. ögn af hvítlauksdufti 

eða salti.
Fiskurinn skorinn í litla bita 
og lagði í ca helming af 
matarolíunni. Gott að eiga smá 
afgang.
Álegg
Pizzasósa (t.d. Hunt´s) sett á 
útflattan botninn.
Þar ofan á;
1 lítill saxaður rauðlaukur
½ - 1 bolli sneiddar svartar 
ólífur
2 tómatar, saxaðir (helst án 
kjarna)
rifinn ostur
salfiskbitarnir og smávegis af 
aukaosti þar ofaná.
Að lokum: Þurkaðar óreganó. 
Bakað í vel heitum ofni. 

Með þessari pizzu er 
nauðsynlegt að bera fram sæta 
chilisósu.
Gott með köldum bjór!

Saltfiskpizza

Ásta Hjartardóttir

frettir@snaefelling.is

Hraðsoðið ár 2015

Með því að fletta öllum 
tölublöðum ársins 2015 af 
Stykkishólms-Póstinum má vel 
sjá að eitt og annað hefur gerst 
í bæjarfélaginu.  Sumt hefur 
ratað víðar í fjölmiðlum, annað 
ekki.  Verður hér stiklað mjög á 
stóru og engann veginn í tímaröð! 
Í upphafi ársins 2015 voru 
bæjarbúar 1110 talsins.  
Stækkanir og aukning í fjölda 
gistirýma var til umræðu og m.a. 
bygging tveggja hótela, annars 
vegar við Aðalgötu og hins vegar 
við Nesveg.  Hótel áform við 
Nesveg voru lögð af. Nýtt hótel 
var opnað á spítalanum, Hótel 
Fransiskus. Væntanleg þörungar-
verksmiðja var oft til umfjöllunar, 
möguleg staðsetning, stærð 
og nýtingarmál þörunga í 
Breiðafirði.  Fleiri sýndu áhuga 
á þörungavinnslu.   Ný verndar-
áætlun fyrir Breiðafjörð var 

staðfest af stjórnvöldum. 
Nýtt deiliskipulag leit dagsins 
ljós við Nýrækt.  Tekist var á 
um sölu eigna bæjarins við 
Hafnargötu 7. Teikningar á 
viðbyggingu við Grunnskólann 
undir Amtsbókasafn voru 
lagðar fram.  Gangstéttir voru 
lagfærðar auk þess sem að-
gengi að íþróttamiðstöð var 
breytt. Framtíð fiskmarkaðar 
í Stykkishólmi var rædd á 
opnum fundi.  Rólóvinafélag var 
stofnað. Umfangsmiklar viðgerðir 
voru á Stykkishólmskirkju 
sem varð 25 ára á árinu.  
Kór Stykkishólmskirkju fór í 
söngferðalag til Ungverjalands. 
Verkalýðshúsið selt.
Veitingastaðurinn Skúrinn, 
fiskréttavagninn Finsens fish 
& chips og ísbúðin Ískofinn 
tóku til starfa.  Skipavík festi 
kaup á plastbátaverksmiðju. 

Danskir dagar voru haldnir í 
21.sinn.  Iceland Ocean Tours, 
sem rak skoðunarferðir í 
gúmmíbátum, hætti starfsemi.  
10 skemmtiferðaskip komu í 
Stykkishólmshöfn. Stykkishólms-
höfn fékk bláfána í þrettánda sinn.  
Umhverfisvottun Snæfellsness 
var endurnýjuð.  Svæðisskipulag 
Snæfellsness samþykkt.  Rekstri 
upplýsingamiðstöðvar í Stykkis-
hólmi hætt. 170 ár liðin frá upphafi 
veðurmælinga í Stykkishólmi. 
Tveir Hólmarar sátu samtímis á 
Alþingi. Nýr skólameistar ráðinn 
til FSN, byggingarfulltrúi ráðinn 
til Stykkishólmsbæjar og nýr 
forstöðumaður við dvalaheimilið 
í Stykkishólmi. Georg Ólafsson, 
elsti maður á Íslandi, var gerður 
að heiðursborgara Stykkishólms.  
Ragnar og Ásgeir hættu starfsemi 
í Stykkishólmi og við tók B. 
Sturluson ehf.  Helluskeifur hætti 
starfsemi í Hólminum og fluttist á 
Skagaströnd.  Nesbrauð var selt 
nýjum eigendum.  Narfeyrarstofa 

skipti um rekstraraðila. 
Sæferðir skipti um eigendur. 
Bílaverkstæðið H.Tholl fluttist á 
Nesveg 13. Ljúfmetismarkaður 
var haldinn.  Græn skref voru 
tekin í rekstri HVE í Stykkishólmi.  
Nýr bátur, Gullhólmi, kom til 
heimahafnar í Stykkishólmi.  
Strætóferðum fækkaði sem og 
opinberum störfum.  Spjaldtölvu-
væðing grunnskólans og ljós-
leiðaramál á Snæfellsnesi voru 
einnig til umfjöllunar.
Á íþróttasviðinu eignaðist 
Stykkishólmur Íslandsmeistara 
og Íslandsmethafa í kúluvarpi 
12 ára stúlkna, Íslandsmeistara 
í úrvalsdeild kvenna í körfubolta 
annað árið í röð og urðu 
Snæfellsstúlkur meistarar 
meistaranna að auki.
Meistaraflokkar Snæfells gáfu út 
DVD diskinn „Hólmurinn heillar“  
Leikfélagið Grímnir frumsýndi 
leikverkið „Beðið í myrkri“.

Smáauglýsingar

Tvíbreitt rúm fæst gefist. Áhugasamir setji sig í samband við 
Guðmund í síma 897 1116.

f. h. kvenfélagsins Hringsins 
Sigrún Ársælsdóttir ritari. 

Þakkir til Meðlætis
Kvenfélagið Hringurinn vill 
koma á framfæri þökkum til 
hljómsveitarinnar Meðlæti. Án 
þeirra væru Dúllulegu tónleikarnir 
ekki veruleiki í okkar litla 
samfélagi. Við í kvenfélaginu 
erum stoltar af að fá að aðstoða 
þá.  Ágóðinn af tónleikunum 

rennur óskertur til samborgara 
okkar sem þurfa á að halda. 
Ykkur kæru bæjarbúar þökkum 
við fyrir að koma og styrkja okkur 
í þessu verðuga verkefni. Með 
bestu óskum um farsæld á nýju 
ári.

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

Stykkishólmskirkja
Guðþjónusta verður sunnudaginn 24. janúar kl. 14.00.

---
Krakkar – foreldrar!

Kirkjuskólinn hefst að nýju eftir jólafrí á sunnudag.
Kirkjuskólinn verður á sunnudögum kl. 11.00.

Sumarstörf
Golfklúbburinn Mostri óskar eftir að ráða starfsfólk 
næsta sumar til að hafa umsjón með tjaldsvæði og 
sjá um afgreiðslu í golfskála.

A.m.k. tveir starfsmenn yrðu ráðnir í 4 mánuði 
frá miðjum maí., aðrir gætu byrjað síðar og hætt 
seinnihluta ágústmánaðar.

Upplýsingar um störfin gefur Eyþór Benediktsson í 
síma 8636241, netfang: ebenediktsson@gmail.com

Starfsmaður í Þórsnesi óskar eftir herbergi til leigu.  Upplýsingar í 
síma 892-2388, Hannes.

frettir@snaefelling.is

Dans og tónlist í 
Vatnasafni

Það er nóg um að vera í 
Vatnasafninu þessa dagana því 
í kvöld, fimmtudagskvöld verður 
tónlistar- og dansviðburður kl. 20 
í Vatnasafninu.
Enski dansarinn Clare Whistler og 
Árni Vilhjálmsson tónlistarmaður 
munu leggja saman krafta sína 
og gleðja viðstadda með tónlistar- 
og dansverki.  Mun Vatnasafnið 
sjálft spila stórt hlutverk í verkinu. 

Clare hefur dansað með stórum 
danskompaníum úti í hinum stóra 
heimi og Árni Vil er best þekktur 
fyrir söng sinn í FM Belfast og 
leik í leikhópnum Kriðpleir.  Bæði 
hafa þau reynt sig við myndlist 
undanfarin ár, svo það er aldrei 
að vita upp á hverju þau taka. Allir 
eru velkomnir og aðgangseyrir kr. 
1.000.

frettir@snaefellingar

Dagsektir
Bæjarráð samþykkti á fundi 
sínum í síðustu  viku  að hefja feril 
dagsektarmála hjá skipulags- og 
byggingafulltrúa Stykkishólms-
bæjar vegna óleyfilegra gáma 
utan lóða á svæði við Reitarveg í 
Stykkishólmi.  

Bæjarstjóra var einnig falið 
að ganga frá nýjum og 
breyttum samningi við Íslenska 
gámafélagið til næstu fimm ára 
um sorphirðu.

mailto:ebenediktsson@gmail.com
http://www.seatours.is
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Róbert A. Stefánsson 

Starfsemi Náttúrustofu Vesturlands 2015
Síðasta ár var fjölbreytt í starfsemi 
Náttúrustofunnar eins og þau 
fyrri. Fastráðnir starfsmenn voru 
fjórir fyrri helming ársins, en 
Pálmi Freyr Sigurgeirsson hélt 
þá á önnur mið og eftir voru þá 
Róbert A. Stefánsson, Menja 
von Schmalensee og Theódóra 
Matthíasdóttir, öll í fullu starfi. Auk 
þeirra komu að stofunni nokkrir 
háskólanemar og tímabundnir 
starfsmenn. Hjá Náttúrustofunni 
hafa þó ekki unnið færri frá því á 
fyrstu árum stofunnar og kemur 
það fyrst og fremst til vegna 
tæplega 40% niðurskurðar 
ríkisframlaga til stofunnar frá 
árinu 2009. Vonir standa þó til að 
komandi ár beri með sér betri tíð.
Hér verður gefið örstutt yfirlit um 
helstu viðfangsefni ársins. 
Rannsóknir
Rannsóknir skipuðu sem fyrr 
stóran sess í starfseminni, 
bæði vöktun valinna tegunda og 
búsvæða og grunnrannsóknir á 
ýmsum þáttum lífríkisins.
Á árinu var haldið áfram með 
margs konar vöktunarverkefni, 
sem komið hefur verið á koppinn 
á fyrri árum, en t.d. fuglar geta 
verið hagkvæmir ávitar á ástand 
lífríkisins. Þau voru ýmist á eigin 
vegum eða í samstarfi við aðra, 
sérstaklega Rannsóknasetur 
Háskóla Íslands á Snæfellsnesi 
og Náttúrufræðistofnun Íslands. Á 
meðal slíkra verkefna var vöktun 
hafarnar, mófugla, sjófugla, 
vatnafugla og vetrarfugla, auk 
vöktunar fiðrilda í Stykkishólmi 
og við Gufuskála og vöktun 
á ábúðarhlutfalli refagrenja í 
Þjóðgarðinum Snæfellsjökli.
Náttúrustofan hefur sérhæft 
sig í ágengum tegundum, þ.e. 
tegundum sem maðurinn hefur 
flutt út fyrir sitt náttúrulega 
útbreiðslusvæði og eru farnar að 
valda einhvers konar neikvæðum 
áhrifum. Slíkar tegundir hafa 
verið til vandræða víða um heim. 
Minkur og alaskalúpína eru 
þekktustu ágengu tegundirnar 
hér á landi og eru rannsóknir 
á þeim meðal mikilvægustu 
viðfangsefna Náttúrustofunnar. 
Gagnagrunnur Náttúrustofunnar 
um minkinn, sem er óvenju 
umfangsmikill miðað við gögn um 
ágeng rándýr annars staðar, varð 

til þess að tveim af starfsmönnum 
hennar var boðið að taka þátt 
í stofnun alþjóðlegs vinnuhóps 
um ágengar tegundir og sækja 
vinnufund hópsins í Berlín vorið 
2015. Samstarfið gengur vel og 
lítur út fyrir að hópurinn sendi frá 
sér vísindagreinar á árinu 2016. 
Þá var árið 2015 sjötta sumar 
aðgerða Stykkishólmsbæjar 
gegn framandi og ágengum 
plöntum í bæjarlandinu. 
Aðgerðirnar hafa skilað miklum 
árangri gegn lúpínu og breytt 
ásýnd bæjarlandsins. Úttekt á 
tilraunareitum Náttúrustofunnar 
á skógrækarsvæðinu sumarið 
2015 staðfestu þetta og sýndu 
fram á mikla gróðurframvindu 
þar sem lúpína hafði verið slegin. 
Grein um niðurstöðurnar birtist í 
næsta hefti Náttúrufræðingsins. 
Á árinu vann Náttúrustofan 
einnig að úttekt á útbreiðslu 
ágengra plöntutegunda á öllu 
Snæfellsnesi.
Starfsmenn Náttúrustofunnar 
hafa síðastliðin ár leiðbeint 
nokkrum háskólanemum 
við lokaverkefni sín. Síðasta 
vor varði Valtýr Sigurðsson 
meistaraprófsritgerð sína 
við H.Í. sem fjallaði um áhrif 
síldardauðans í Kolgrafafirði á 
botndýr. Leiðbeinendur hans 
voru m.a. Jón Einar Jónsson og 
Róbert A. Stefánsson. Einnig 
varði Aldís Erna Pálsdóttir 
nýlega meistararitgerð við H.Í. 
um æðarvörp í eyjum nærri 
Stykkishólmi, með áherslu á 
afrán og voru Jón Einar og 
Róbert leiðbeinendur hennar. 
Starfsmenn Náttúrustofunnar 
leiðbeindu einnig þremur 
nemendum Landbúnaðarháskóla 
Íslands við lokaverkefni sín á 
árinu en þau fjölluðu um áhrif 
síldardauðans á samsetningu 
þörunga í fjörum Kolgrafafjarðar, 
komutíma vaðfugla á leirur 
á vorin og náttúrufar á 
ferðamannastöðum. Þessi 
verkefni munu klárast 2016.
Niðurstöður rannsókna 
Náttúrustofunnar voru m.a. 
kynntar á vinnufundi í Berlín, 
ráðstefnu Vistfræðifélags 
Íslands, ráðstefnu Líffræðifélags 
Íslands, Náttúrustofuþingi og 
fyrirlestrum í héraði.  

Náttúruvernd og 
almenningsfræðsla
Þótt náttúrurannsóknir séu liður í 
náttúruvernd, hefur Náttúrustofan 
einnig sinnt þessum þætti með 
ýmsu öðru móti enda er eitt af 
lögbundnum hlutverkum hennar 
að „að stuðla að æskilegri 
landnýtingu og náttúruvernd og 
veita fræðslu um umhverfismál 
og náttúrufræði“ (11. gr. laga um 
Náttúrufræðistofnun Íslands og 
náttúrustofur). 
Náttúrustofa Vesturlands 
hefur árum saman unnið að 
úrbótum í umhverfismálum 
með sveitarfélögunum fimm á 
Snæfellsnesi. Starfsemi sveitar-
félaganna hefur borið EarthCheck 
umhverfisvottun síðan 2008 og 
er frammistaða þeirra mæld og 
tekin út árlega. Á árinu var auk 
hefðbundinna verkefna m.a. 
unnið að samantekt og kynningu 
um verkefnið, sem gefin verður 
út snemma á árinu 2016 og dreift 
inn á öll heimili á Snæfellsnesi. 
Náttúrustofan sinnti einnig 
sem fyrr þjónustu fyrir 
Breiðafjarðarnefnd, en sú 
nefnd er umhverfis- og 
auðlindaráðherra til ráðgjafar um 
málefni Breiðafjarðar. 
Fyrirhuguð er stóraukin sókn í 
þang og þara í Breiðafirði og er 
mikilvægt að tryggja að sú nýting 
verði sjálfbær þegar litið er til 
allra þátta lífríki fjarðarins, ekki 
síst til að vernda aðra atvinnuvegi 
við Breiðafjörð. Náttúrustofan 
hlaut undir lok ársins styrk frá 
Breiðafjarðarnefnd til að hefja 
gerð rannsóknaáætlunar um 
áhrif nýtingarinnar á annað lífríki 
en þörungana sjálfa. Óvíst er þó 
um fjármögnun rannsóknanna 
sjálfra. 
Fræðsla fyrir almenning um 
náttúruna er mikilvægur hluti 

náttúruverndar. Á árinu lauk 
Náttúrustofan við gerð þriggja 
fræðsluskilta. Eitt þeirra fjallar um 
seli við Ytri Tungu í Staðarsveit, 
annað um síldardauðann í 
Kolgrafafirði og það þriðja um 
um hve r f i s vo t t una r ve r ke f n i 
Snæfellinga. Þá birtist á 
árinu grein eftir starfsmann 
Náttúrustofunnar í Fuglum, 
ársriti Fuglaverndar, um lagalega 
stöðu fuglaverndar. Staða fugla 
í lögum er í mörgum tilfellum 
ófullnægjandi og er úrbóta þörf.
Loks tóku starfsmenn stofunnar 
þátt í stefnumótun á sviði 
náttúruverndar og –rannsókna, 
t.d. með setu í nefnd sem á 
árinu endurskoðaði starfsreglur 
Veiðikortasjóðs. Einnig var 
forstöðumaður Náttúrustofunnar 
formaður Samtaka náttúrustofa.
Síðast en ekki síst fóru talsverðir 
kraftar í vinnu við að hækka 
framlag ríkisins til náttúrustofa. 
Það tókst því ríkisfjárveitingin 
var hækkuð um 21% í fjárlögum 
2016 frá fyrra ári. Er það í 
fyrsta skipti eftir hrun sem 
framlag til Náttúrustofunnar 
hækkar milli ára, eftir samfellt 
niðurskurðartímabil.

Skattadagur Deloitte 
í Ólafsvík
Þriðjudaginn 26. janúar 
kl. 20.00-21.30 á Hótel Ólafsvík

Skattabreytingar: Íslenskur virðisaukaskattur á EM?
Vala Valtýsdóttir, sviðsstjóri skatta- og lögfræðisviðs Deloitte

Skattabrunnur Deloitte: Er borin von að vinna Stóra Bróður?
Pétur Steinn Guðmundsson, Hdl á skatta- og lögfræðisviði Deloitte

Staða og horfur í afþreyingarferðaþjónustu á Snæfellsnesi
Ægir Þór Þórsson, leiðsögumaður hjá Vatnshelli

Snæfellsnes - Ísland í hnotskurn.. tækifæri í ferðaþjónustu
Margrét Björk Björnsdóttir, SSV þróun og ráðgjöf

Fundarstjóri
Jónas Gestur Jónasson, forstöðumaður Deloitte á Snæfellsnesi

Áhugaverður fundur um skattamál og helstu breytingar á nýju ári. 
Allir velkomnir - aðgangur ókeypis. Skráning á fundinn er á 
netfanginu fannar@deloitte.is fyrir mánudaginn 25. janúar. . . .

frettir@snaefellingar.is

Óvinir í Stykkishólmi
Óvinir er framsækið samstarfs-
verkefni ljóðskálda sem vinna 
saman í pörum við gerð nýrra 
verka til upplestrar í London, 
Reykjavík og Stykkishólmi. 
Verkefnið er hluti af verkefninu 
Reykjavík bókmenntaborg 
UNESCO. Föstudagnn 22.janúar 
verður dagskrá undir yfirfskriftinni 
Óvinir í Iðnó í Reykjavík.  
Laugardagskvöldið 23. janúar 
verður dagskrá í Vatnasafninu 
með sömu yfirskrift. Fram 
koma Bryndís Björgvinsdóttir, 
Marteinn Sindri Jónsson, Ásta 
Fanney Sigurðardóttir, Valgerður 
Þóroddsdóttir & SJ Fowler 
með tónlist og ljóð. Valgerður 
Þóroddsdóttir stendur fyrir ljóða-

útgáfunni Partus Press og hefur 
m.a. gefið út Meðgönguljóð 
en þau Valgerður og Marteinn 
Sindri tónlistarmaður skipuleggja 
viðburðinn í Vatnasafninu.  
Marteinn Sindri spilaði á 
Sjávarpakkhúsinu í ágúst s.l. 
ásamt Markúsi Bjarnasyni en 
þar var kynntur nýútkominn 
diskur „Marcus and the diversion 
sessions“.  Marteinn Sindri vinnur 
nú að sólóplötu og mun flytja 
efni af henni í Vatnasafninu. 
Það var ekki síst Stykkishólmur 
og Vatnasafnið sem heilluðu 
skipuleggjendur auk þess sem 
stuðningur Sjávarpakkhússins, 
Harbour Hostel, Vatnasafnsins 
og vina hér sem varð til þess 

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

að viðburðurinn kemur hingað. 
Ljóðabækur verða til sölu á 

staðnum. Dagskráin hefst kl. 20 
og aðgangur er ókeypis.  

http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
http://www.faststykk.is
mailto:fannar@deloitte.is
http://www.fasteignsnae.is
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