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Um síðustu helgi fór fram stærsta og veglegasta minniboltamót í körfu sem haldið er hér á landi. KarfaN, 
sem er sameiginlegt hagsmunafélag  barna- og unglingaráða Körfuknattleiksdeilda Keflavíkur og Njarðvíkur, í 
samstarfi við Nettó og Reykjanesbæ halda mótið ár hvert. Til leiks mættu rúmlega 1.200 börn á aldrinum 5-11 
ára. Keppendur jafnt og foreldrar gáfu allt í mótið og allt gekk stór áfallalaust fyrir sig enda er slagorð mótsins: 
„Það koma engin vandamál upp á Nettómótunum, einungis verkefni sem þarf að leysa með bros á vör“.

Snæfellskrakkar á Nettómóti

Skipulagsmálin

frettir@snaefellingar.is

frettir@snaefellingar.is

Ljósmyndasýning í Norska húsinu
Fjárbændurnir er heitið á ljós-
myndasýningu sem opnar í 
Norska húsinu n.k. laugardag.  
Viðfangsefnið er samfélag frí-
stundabænda sem stunda búfjár-
rækt í jaðri bæjarins.  Myndirnar 
voru teknar árið 2015 að vori til í 
miðjum sauðburði þegar vaktin 
stendur allan sólarhringinn og 
mikið um að vera. Ljósmyndarinn 

er Guðrún Svava Guðmundsdóttir 
og er hún uppalin í Stykkishólmi.  
Faðir hennar hefur verið með kindur 
síðan 2002 og því eru ferðir upp í 
fjár-hús hluti af því að heimsækja 
foreldrana. Guðrún lagði stund á 
mannfræði við Háskóla Íslands 
og lauk mastersprófi með áherslu 
á ljósmyndir árið 2011. Guðrún 
hefur haft áhuga á ljósmyndun 

frá unglingsaldri og hefur tekið 
myndir frá því mamma hennar 
keypti sér Canon mynda-vél, en þá 
var Guðrún fimmtán ára. Mamma 
hennar endaði á því að gefa 
henni vélina í tvítugsafmælisgjöf.
Ljósmyndaröðin Fjárbændurnir 
er að hluta til mannfræðileg og er 
tilraun til að fanga þetta samfélag 
sem er Guðrúnu svo kært.

Skv. fundargerð skipulags- og 
byggingarnefndar þá eru jafnan 
nokkuð mörg mál til afgreiðslu.  
Verið er að vinna að deiliskipulagi 
miðbæjar í Stykkishólmi, Vatnsáss, 
Borgarbraut 8 og 8a (Hótel 
Stykkishólmur) og Reitarvegs um 
þessar mundir. Byggingarleyfi var 
samþykkt af gefa út fyrir lóðina 
Skúlagata 23, en ekki hefur staðið 
hús á þessari lóð áður.  Samþykkt 
er að grenndarkynna v. breyttra 
forsendna v. lóðarinnar Lágholts 15 
og bílastæðamála hennar en verið 
er að sækja um breytingu á áður 
samþykktum bílastæðum.

frettir@snaefellingar.is

Nýtt fyrirtæki  
í undirbúningi

Agnar Jónasson sem rekur nú 
vöktunarþjónustuna Vökustaur 
og þar til nýlega skeifugerðina 
Helluskeifur undirbýr nú af 
kappi stofnun bílapartasölu hér 
í Stykkishólmi og fær hún heitið 
Partasala Vesturlands.  Aðsetur 
verður á Reitarveginum og hefur 
Agnar þegar fengið fyrsta bílinn til 
að rífa í sundur.  „Já ég hef mjög 
gaman af öllu svona löguðu“ 
segir Agnar aðspurður út í tilurð 
bílapartasölunnar.  Nú er hann að 
sanka að sér bílum til niðurrifs og 
segist hafa áhuga á öllum gerðum 
bíla. Í undirbúningi er að setja 
upp vefsíðu með sölunni og þeim 
hlutum sem eru í boði hverju sinni, 
allt sé þetta þó á byrjunarstigi.

frettir@snaefellingar.is

Tangagata 7 gengur í endurnýjun lífdaga
Um nokkurt skeið stóð húsið 
við Tangagötu 7 autt og lá undir 
skemmdum.  Á síðasta ári festi 
Baldur Þorleifsson hjá Narfeyri ehf. 

kaup á húsinu og eru endurbætur 
hafnar.  Tvær íbúðir verða í húsinu 
auk kjallara. Verkið gengur vel og er 
á undan áætlun skv. upplýsingum 

frá Baldri sem var á staðnum þegar 
myndin var tekin nú í vikunni.

frettir@snaefellingar.is
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Smáauglýsingar

Óska eftir pössunarpíu, „ömmu“ eða dagmömmu í maí fyrir 
14 mánaða gamla stúlku. Áhugasamir hafi samband við  
Önnu Margréti, s: 849-3978.

 
Messa verður sunnudagskvöldið  

13. mars kl. 20.00.
Messan verður með einföldu sniði.

----
Krakkar – foreldrar!

Munið kirkjuskólann kl. 11.00 á sunnudögum.

boðskort
Eru tímamót framundan?

Eigum gott úrval af boðskortum 
fyrir öll tækifæri. Sérhannað eða val 

um nokkrar gerðir.

anok margmiðlun 
Nesvegi 13  /  Stykkishólmi 

s. 534-2120  /  info@anok.is

Kynntu þér málið og kíktu 
á sýnishorn hjá okkur.

F E R M I N G

Kæru vinir og ættingjar

Þann 24. maí 2015 fermist ég í Stykkishólmskirkju kl. 14:00

Af  því tilefni langar mig að bjóða þér/ykkur að gleðjast með 

mér og fjölskyldu minni kl. 16:00 á Hótel Stykkishólmi.

Hlakka til að sjá þig/ykkur

Kveðja

Kristófer Kort

Ef
 þ

ið
 s

já
ið

 y
kk

ur
 e

kk
i f

æ
rt

 a
ð 

ko
m

a,
 v

in
sa

m
le

ga
st

 

lá
ti

ð 
vi

ta
 í 

 s
ím

a 
xx

x-
xx

xx
 f

yr
ir 

15
. m

aí
 n

.k
.

F E R M I N G

Kæru vinir og ættingjarÞann 24. maí 2015 fermist ég í Stykkishólmskirkju kl. 14:00

Af  því tilefni langar mig að bjóða þér/ykkur að gleðjast með 

mér og fjölskyldu minni kl. 16:00 á Hótel Stykkishólmi.Hlakka til að sjá þig/ykkurKveðja
Helga Ósk

Kæru vinir og ættingjar

Þann 24. maí 2015 fermist ég 

í Stykkishólmskirkju kl. 14:00

Af  því tilefni langar mig að bjóða 

þér/ykkur að gleðjast með 

mér og fjölskyldu minni kl. 

16:00 á Hótel Stykkishólmi.

Hlakka til að sjá þig/ykkur

Kveðja

Benjamín Ómar

F E R M I N G
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Hvað er ungmennaráð? 
Ungmennaráð er hópur af fólki 
á aldrinum 13 til 20 ára, sem 
bæði reynir að vekja athygli á því 
að unglingar og börn eru bara 
einstaklingar eins og allir aðrir 
og að það skiptir í rauninni ekki 
máli hvort þú sért 5 ára, 30 ára 
eða 100 ára; skoðanir þínar eiga 
alltaf að heyrast. Þeir sem sitja 
í ungmennaráði eru eiginlega 
fulltrúar unga fólksins í því 
sveitarfélagi sem ungmennaráðið 
vinnur. Ungmennaráð kemur 
þá með t.d. tillögur til bæjarráðs 
um hvernig væri hægt að bæta 
samfélagið frá okkar sjónarmiði og 
þvíumlíkt.
Hvert er markmið ungmennaráðs? 
Að virkja ungmenni til að taka þátt í 
samfélaginu og að þau fái tækifæri 
til þess. Einnig að hvetja fullorðna 
fólkið til að hlusta og taka mark á 
ungu fólki á þann hátt að okkar 
sjónarmið hafi áhrif á það hvaða 
og hvernig ákvarðanir eru teknar, 
sérstaklega þegar teknar eru 
ákvarðanir sem varða okkur.
Núna eru t.d. í undirbúningi alls 
konar breytingar hér í Hólminum. 
Færsla tónlistarskólans, stækkun 
grunnskólans o.s.frv. Ættum við 
unglingarnir ekki að kynna okkur 
málið betur og segja svo hvað okkur 
finnst og hvernig við viljum að það 
sé gert? Það verður auðvitað ekki 

að fara eftir öllu sem við leggjum til 
en það á allavega að vera þannig 
að okkar skoðanir heyrist og séu 
teknar með í reikninginn. Til þess 
að það gerist þurfum við auðvitað 
að kynna okkur málin, mynda 
okkur skoðun og koma henni á 
framfæri. Ungmennaráðið getur 
verið vettvangur til þess.   
Krakkar 18 ára og yngri eru um 
fjórðungur af þjóðinni og auðvitað 
eigum við að fá tækifæri til að tjá 
okkur og að hlustað sé á það sem 
við höfum að segja. Að við þurfum 
ekki að bíða eftir því að við verðum 
fullorðin svo að fólk taki okkur 
alvarlega, því æskan er ekki biðlisti 
fyrir fullorðinsárin. 
Og svo að lokum þá getur það 
að vera í ungmennaráði verið 
mjög þroskandi og skemmtilegur 
vettvangur fyrir börn og unglinga 
þannig að ég vona að einhver 
ykkar vilji vera með í því.

Ungmennaráð

Auglýsi eftir einstaklingi til að passa 16 mánaða stelpu hluta úr degi 
nokkrum sinnum  í viku. Áhugasamir hafi samband við Dóru Lind í 
síma 853-6321.

Ingvar Sigurgeirsson prófessor 
við Kennaradeild Háskóla 
Íslands hefur í janúar og 
febrúar á þessu ári fundað með 
nemendum Grunnskólans og 
Tónlistarskólans, leikskólabörnum, 
starfsfólki skólanna þriggja, 
skólanefndum, æskulýðs- og 
íþróttanefnd, bæjarstjórn og 
stýrihópi verkefnisins um mótun 
nýrrar skólastefnu fyrir alla skóla 
Stykkishólmsbæjar. Á fundunum 
hefur verið  verið álits á því hvað 
vel sé gert í skóla- og tómstunda-
starfi og hvað megi betur fara. 
Þá hafa fundarmenn verið beðnir 
um að setja fram hugmyndir um 
sóknarfæri og lýsa óskum sínum, 
skólunum til handa.
S.l. föstudag hélt stýrihópurinn 

fund í grunnskólanum.  Voru þar 
mættir allir starfsmenn skólanna 
sem funduðu fram eftir degi.  
Með þessum fundi lauk víðtæku 
samráði við stefnumótunina 
með nemendum, starfsfólki 
skólanna, viðkomandi nefndum 
Stykkishólmsbæjar og fleirum.  Nú 
kemur að þætti foreldra en þeim 
hefur verið send könnun til að taka 
þátt í þar sem niðurstöður hennar 
verða notaðar áfram í þessari 
vinnu. Svara þarf könnuninni fyrir 
31. mars.  
Vert er að benda á vef verkefnisins 
þar sem hægt er að kynna sér 
ítarleg gögn í þessari vinnu og er 
margt athyglisvert að sjá í þeim 
samantektum sem gerðar hafa 
verið hingað til.

Skólastefna Stykkishólms 
í mótun

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

Nú er tími aðalfunda margra 
félagasamtaka.  Þannig hélt 
Rauði krossinn í Stykkishólmi 
sinn aðalfund í síðustu viku og var 
stjórn kjörin þannig: Formaður var 
kjörinn Símon Hjaltalín, gjaldkeri 
Hinrik Finnson, ritari Guðrún Erna 
Magnúsdóttir og meðstjórnendur 
Jónína Víglundsdóttir og Björn 
Benediktsson. Hjá Golfklúbbnum 
Mostra var haldinn aðalfundur fyrir 
skömmu og er ný stjórn þannig 
skipuð: Eyþór Benediktsson 
formaður og aðrir stjórnarmenn 
þeir Ásgeir H. Guðmundsson, 
Hulda Mjöll Hallfreðsfóttir, Katrín 
Pálsdóttir, Kjartan Páll Einarsson, 
Rafn J. Rafnsson og Ríkharður 
Hrafnkelsson.
Á fundinum golfklúbbsins var 
Klæmint Antoniussen gerður að 
heiðursfélaga klúbbsins. Hann 
er annar af 2 stofnfélögum sem 
enn eru virkir í starfi klúbbsins 
(hinn er Ríkharður Hrafnkelsson). 
Klæmint var gjaldkeri klúbbsins í 9 
ár og sinnti því starfi afbragðsvel. 
Hann hefur alla tíð verið virkur 
þátttakandi í öllu starfinu, bæði 
ýmiss konar vinnu fyrir klúbbinn og 
öðru félagsstarfi og svo leikur hann 
enn golf og á vonandi eftir að halda 
því áfram lengi enn. 
Aðalfundur Aftanskins var haldinn 
laugardaginn 20.febrúar s.l. og 
var góð mæting á fundinn, um 30 
félagar mættu. Í stjórn voru kosin, 
Jón Eyþór Lárentsínusson form. 
Auður Bárðardóttir gjaldkeri, Vigdís 
Þórðardóttir ritari og í varastjórn 
voru kosin þau Guðmundur 

Andrésson, Kolbrún Jónsdóttir 
og Kristín Ósk Sigurðardóttir.  Í 
félaginu eru nú 112 félagar. „Starfið 
gekk vel hjá okkur á s.l.ári. Það 
er ýmislegt sem gert er hjá okkur 
m.a. handavinna ýmiskonar, 
smíðar, myndmennt, félagsvist á 
sunnudögum, sundleikfimi, boccia 
og fleira. Ég vil geta þess að það 
eru allir velkomnir t.d.í félagsvistina 
þó þeir séu ekki í félaginu. Það er 
um að gera að vera með.“ segir 
Jón Eyþór.  „Aftanskins félagar 
fóru í skemmtiferð til Siglufjarðar 
s.l.sumar og tókst sú ferð í alla 
staði mjög vel, en því miður að þá 
var búið að taka upp Ófærð, þannig 
að okkar leikarar gripu í tómt. Að 
lokum vil ég  hvetja alla sem eru 
orðnir 60 ára eða eldri að koma 
til okkar t.d.á mánudagsmorgna 
kl 10, þá erum við með kaffispjall 
í Setrinu þar sem ýmislegt er 
fjallað um. Einnig er kirkjusúpa 
fyrsta þriðjudag í mánuði, í kirkjuni 
hittumst við kl. 12 þar sem séra 
Gunnar flytur okkur hugvekju og 
við syngjum saman, síðan færum 
við okkur yfir í safnaðarheimilið og 
borðum þar saman súpu. Þetta 
er mjög ljúf og góð stund sem við 
eigum þarna saman. Ég hvet ykkur 
ágætu Hólmarar og nærsveitungar 
að kynna ykkur starf Aftanskins, 
þar er margt að gerast.“ bætir 
Jón Eyþór við í samtali við 
Stykkishólms-Póstinn. 
Aðalfundur Eflingar var haldinn 
s.l. mánudagskvöld og var honum 
frestað þar til síðar og verða þá 
kosningar í stjórn félagsins.

Tími aðalfunda

frettir@snaefellingar.is

frettir@snaefellingar.is

Sara Rós Hulda Róbertsdóttir
Stykkishólms-Pósturinn // sp@anok.is

Páskablaði Stykkishólms-Póstsins verður dreift  
17. mars n.k.  Auk venjulegrar dreifingar á heimli og fyrirtæki 
í Stykkishólmi og Helgafellssveit verður blaðinu einnig dreift 
í öll sumarhús hér í bæ.
Viltu koma einhverju á framfæri við gesti  
og gangandi?   
Skilafrestur auglýsinga er 15.mars 2016.

PÁSKAR 2015

Vilt þú koma einhverju á framfæri?

http://www.saeferdir.is
mailto:sp@anok.is
http://www.saeferdir.is
mailto:info@anok.is
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AÐGANGUR ÓKEYPIS.

KAFFISALA AÐ LOKNUM TÓNLEIKUM Á VEGUM  

FORELDRAFÉLAGS LÚÐRASVEITAR STYKKISHÓLMS

Svæðistónleikar Nótunnar  
fyrir Vestfirði og Vesturland
Stykkishólmskirkju laugardaginn 12. mars 2016 kl. 14.

Fjölbreytt dagskrá nemenda á ýmsum stigum tónlistarnámsins,  
einleikur, samspil, frumsamin tónlist o.fl. 

Í lok tónleikanna verða veittar viðurkenningar  og tilnefnd atriði  
til þátttöku á lokahátíð Nótunnar þann 10. apríl í Hörpu.

Takk fyrir áskorunina kæri 
Sumarliði. Mig langar að halda 
áfram með íslenskt hráefni en þó 
heldur hversdagslegri mat. Þetta 
er fiskréttur að hætti Brynju, en 
mér áskotnaðist þessi frábæri 
fiskur frá Valla í síðustu viku. 
Í framhaldinu mun ég skora 
á Kristin Loga Hallgrímsson 
lækni sem mun vera afskaplega 
húslegur og búa til góðan mat.

Fiskur í ostasósu.

• Reiknið með 2-300gr. af 
fiski á mann (hvítur fiskur 
ýsa eða þorskur)

• hveiti og krydd 
• 1púrra eða laukur.
• 3-4 gulrætur

• rauð paprika
• paprikusmurostur
• mjólk 

Blandið nokkrum matskeiðum af 
hveiti við salt, pipar og papriku 
og hjúpið fiskinn í þessu. (mér 
finnst best að setja blönduna í 
poka og hrista saman)
Síðan steikjum við fiskinn í feiti á 
pönnu og setjum á disk meðan 
við græjum grænmetið.
Skerið laukinn/ púrruna og 
gulræturnar í sneiðar og mýkið 
þetta á pönnunni. (gott að 
salta yfir þá lekur smá vökvi úr 
grænmetinu svo það brennur 
ekki við)
Bætið síðan við saxaðri papriku 
og rúmlega hálfu boxi af 

smurosti, þynnið með mjólk.
Þegar sósan hefur samlagast 
þá má leggja fiskbitana ofaná 
og leyfa þeim að malla þar 
til fiskurinn er heitur í gegn 
(nokkrar mínútur) EÐA leggja 
bitana í eldfast mót, setja 
sósuna ofaná og baka í 200 
gráðu heitum ofni í ca. 10 mín.
Hægt er að bera réttinn fram 
með kartöflum eða hrísgrjónum 
hvort sem fólk vill og að 
sjálfsögðu fersku salati.
Þetta er svona „dass“ réttur og 
mjög auðvelt að breyta með 
mismunandi grænmeti og ostum 
eftir smekk hvers og eins.
Verði ykkur að góðu.

Fiskur í ostasósu

Kveðja,  
Brynja Reynisdóttir

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

http://www.faststykk.is
http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
http://www.fasteignsnae.is
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