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Sjóþyngsli í 
Stykkis-

hólmi

Öskudagur
Hin árvissa öskudagsganga var 
farin hér í Stykkishólmi á öskudag.  
Að því loknu var sprellað í Íþrótta-

húsinu fram eftir degi og endað í 
sundlaugapartýi fyrir elstu bekkina 
um kvöldið.  Enn sem fyrr voru 

hugmyndirnar að búningum 
skemmtilegar og útfærslur áhuga-
verðar.

frettir@snaefellingar.is/Ljósmynd: am - snaefellingar.is

Hústjald í leikskólann
Konur í Aftanskini, félagi eldri 
borgara í Stykkishólmi, færðu 
leikskólanum í Stykkishólmi að 
gjöf forláta hústjald sem tjalda má 
yfir borð í leikskólanum.  Tjaldið 
hönnuðu þær og saumuðu og 
leynast þar ýsmir leynivasar, 
rennilásar til að breyta til, gluggar 
og fleira.  Tjaldið kemur í góðar 
þarfir og er mjög vinsælt hjá 
krökkunum að sögn Sigrúnar 
Þórsteinsdóttur leikskjólastjóra.

frettir@snaefellingar.is

Mikið snjóaði hér í Stykkishólmi 
seinnipart síðustu viku og er langt 
síðan að fannfergið hefur verið jafn 
mikið.  Starfsmenn áhaldahúss og 
verktakar hafa staðið í ströngu við 
snjómokstur síðan.  Fyrst um sinn 
voru margir sem kusu að hreyfa 
ekki bíla sína vegna ófærðar og 
fótgangandi nýttu sér göturnar 
sem gönguleiðir.  Börnin njóta 
góðs af og byggja bæði snjóhús og 
snjókarla auk þess að renna sér á 
sleðum hvar sem brekka finnst.

frettir@snaefellingar.is 
Ljósmynd: Guðrún Ákadóttir

Grínað á 
Þorra

Þorrafagnaður Hólmara fór fram 
um nýliðna helgi og sóttu um 
250 manns blótið að þessu sinni.  
Góðlátlegt grín er gert að mönnum, 
málefnum og viðburðum að venju.  
Nefndin nýtti sér tæknina til fulls 
með því að sýna atriði á skjá auk 
þess að leika á sviði.  Þótti vel hafa 
lukkast til með efni og skaut nefndin 
aldrei yfir markið í þeim efnum eftir 
því sem heimildir herma.

frettir@snaefellingar.is/Ljósmynd: kög
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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

Dregur til úrslita 
Snillingarnir í mfl.kvenna Snæ-
fells mæta til bikarúrslitaleiks í 
Laugardalshöllinni n.k. laugar-
dag og etja kappi við Grindavík 
kl. 14 Ókeypis rútuferðir í boði 
BB & sona og Rútuferða í 
Grundarfirði verða frá Íþrótta-
húsinu í Stykkishólmi og brottför 
kl. 10 Þeir sem huga hinsvegar 
að suðurferð á annað borð 
um helgina ættu einnig að 
skella sér í Laugardalshöllina 
á föstudagskvöldinu þegar 
stelpurnar í unglingaflokki 
Snæfells leika til úrslita í bikar-
keppninni og hefst leikurinn kl. 20.
Ekki þarf að minna stuðningsfólk 
á að það er algjör „skylda“ að 
mæta í rauðu í höllina!
Við það að kaupa miða í forsölu 
hér í Stykkishólmi á leikina, rennur 
hagnaður beint til Snæfells, séu 
þeir keyptir á staðnum eða á 

netinu deilist hagnaður á öll lið.  
Það er því tilvalið að styðja við 
Snæfell og spara sér bið í höllinni 
á sjálfan leikdaginn. Miðinn gildir 
bæði á kvenna og karlaleikinn 
á laugardaginn. Miðasalan fer 
fram í Íþróttamiðstöðinni kl. 18-20 
miðvikudag og fimmtudag og þar 
er einnig nauðsynlegt að skrá sig 
í rútferðina.
Áfram Snæfell!

frettir@snaefellingar.is

Þakka henni systur minni á 
Dalvík að skora á mig. Það 
fyrsta sem kom upp í huga mér 
er að matreiða skötusel, finnst 

hann frábær matur. Enda fáum 
við hann oft í netin  hjá okkur 
en ég er á Magnúsi SH 205 frá 
Hellissandi.

Skötuselur marineraður í 
hvítlauk, chilli og engifer.

Einn skötuselur, meðalstór 
(2 halar) snyrta hann vel og 
skera í hæfilega stóra bita, og 
mér finnst aðalmálið að þerra 
fiskinn vel.
1 hvítlauk  saxa mjög smátt. 
1 chilli stöng ( helst að hafa 
fræin með, meira bragð) saxa 
smátt.
1 engiferbút ca 6-8 cm saxa 
smátt.

Læt fiskinn þurran í fat, strái 
hvítlauk chilli og engifer yfir og 
svo dash af ólífuolíu yfir. læt 
standa í lokuðu boxi í stofuhita 
helst í 5 til 6 tíma. 
Gott að hafa sætar kartöflur með.
1 kartafla skorinn niður í teninga 
dill stráð yfir og salt og gott að 
nota ólífuolíu eða appelsínuolíu.

Vef fiskinn með beikoni. steiki 
á pönnu í ca 3 mín hvor hlið og 
set hann svo í ofn í ca 15-20 
mín, má ekki elda of mikið.

Salat fersk salat , paprika, 
rauðlaukur, döðlur, tómatar, 
gúrka, furuhnetur.

Er yfirleitt ekki með sósu með 
þessu, þar sem fiskurinn er vel 
djúsi úr kryddleginum.
Annars er gott að hafa 
rjómapiparsósu með :)

Skora á vinn minn og 
æskufélaga Einar Þór Einarsson 
að koma með næsta rétt.

Skötuselur Jóns Bjarka

Kveðja  
Jón Bjarki Jónatansson

Guðsþjónusta verður sunnudaginn  
14. febrúar kl. 20.00.

Flutt verður létt tónlist helguð kærleika og ást.
---

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

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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Allar eignir á www.faststykk.is

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

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

Dósamóttakan Nesvegi 13
Lokað mánuaginn 

15.02.16

En hvaða það er skrítið  . . . 
Júlíana – hátíð sögu og bóka 25.02. - 28.02. 2016

Facebook: Júlíana – hátíð sögu og bóka

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi   
vegna Aðalgötu 17

Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar hefur samþykkt á fundi  4. febrúar 2016 að auglýsa breytingu 
á deiliskipulagi  samkvæmt  1.mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Meginmarkmið breytingar á deiliskipulaginu er að, gert verið ráð fyrir kjallara undir hluta hússins, 
aðgengi að kjallara verður við gafl hússins, utan núverandi byggingarreits. Svalir vegna flóttaleiða 

fara út fyrir byggingarreit á göflum, byggingarreitur er stækkaður vegna anddyris við Aðalgötu. 
Nýtingarhlutafall mun fara í 0,90. Akstursleið suð-austanmegin við byggingarreit fellur út en 

bílastæðum verður fjölgað úr 17 í 25 innan lóðar o.fl. Sjá nánari upplýsingar í deiliskipulagstillögu. 

Deiliskipulagstillagan verður aðgengileg á vef Stykkishólmsbæjar, www.stykkisholmur.is, og á 
skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa, Hafnargötu 3 á skrifstofutíma milli 10-15, frá 10. febrúar 

2016 til 23. mars 2016 og eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta, hvattir til að kynna sér 
breytinguna og koma ábendingum eða athugasemdum á framfæri, skriflega til skipulags- og 

byggingarfulltrúa Stykkishólmsbæjar, Hafnargötu 3, 340 Stykkishólmi, í síðasta lagi 23. mars 2016. 

Sigurbjartur Loftsson, Skipulags- og byggingarfulltrúinn í Stykkishólmi.
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Auglýsing um aðgerðir til að knýja fram úrbætur.
Gámar/lausafjármunir utan lóðar við Reitarveg.

Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar hefur samþykkt á fundi  28. janúar 2016 að hefja feril 
dagsektarmála vegna óleyfilegra gáma utan lóða á svæði við Reitarveg. 

Vinnuferlið miðast við „Samþykkt um vinnuferli mála hjá Skipulags- og byggingarfulltrúa 
Stykkishólmsbæjar er varðar dagsektir“ og gr.2.9.2. byggingarreglugerðar nr. 112/2012. 

Gefinn er frestur til að fjarlægja gáma/lausafjármuni  
sem eru utan lóðar við Reitarveg fram til 1. apríl 2016.  

Eftir það hefst dagsektarferli og er heimilt að beita dagsektum allt að 500.000-kr. Gámar/
lausafjármunir falla undir gjaldflokk 2, sjá nánari upplýsingar á heimasíðu Stykkishólmsbæjar. 

Eigendum gáma og lausafjármuna er jafnframt bent á skipulagt gáma- og geymslusvæði við 
Snoppu. Það eru nokkur laus pláss innann girðingar og nóg af plássum fyrir gáma utan girðingar. 

Með von um jákvæð viðbrögð,
Skipulags- og byggingarfulltrúinn í Stykkishólmi.
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EGNA 

KOMU AUGN
LÆKNIS VERÐ
UM VIÐ Í HEILSU
GÆSLU STYKISHÓ
LMS FIMMTUDAGIN
N 18. OG FÖSTUDAGIN

N 19. FEBRÚAR NK

Minnum á Valentínusardaginn 
sem er á sunnudaginn.

Úrval af afskornum blómum, 
rósir, chrysa, túlípanar og fleira.
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Skipavík verslun - Aðalgötu 24 - Sími 430-1415
Opið virka daga 8-18


