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Skilafrestur efnis  í 
Stykkishólms-Póstinn er á 

hádegi á þriðjudögum á  
frettir@snaefellingar.is
Opið í Anok frá kl. 09 - 15

Sími 534-2120

Tölvuleikur

Stykkishólms-Pósturinn  í 
næstu viku verður helgaður 
bæjarhátíðinni Dönskum 
dögum að þessu sinni 
og eru þeir sem kunna 
skemmtilegar sögur af 
bæjarhátíðinni eða vilja 
leggja orð í belg hvattir 
til að hafa samband við 
ritstjórnina.

frettir@snaefellingar.is 

Danskir dagar

Síðustu vikur hefur mikið 
Pokemon leikjaæði gripið um sig 
um heiminn og förum við ekki 
varhluta af því hér á útnáranum.  
Hefur fólk sést rýnandi ofan í síma 
sína í leit að „Pokemonum“ Eins 
og það er nú gott að fólk fari út 
og hreyfi sig þá má nú passa sig 
að líta í kringum sig og etv stoppa 
ökutæki til að rýna í símann.  
Nokkrir staðir eru meira áberandi 
en aðrir í þessu samhengi og er 
það líklega Súgandisey.  Þar er 
þó varhugavert að vera annars 
hugar, sé farið út fyrir göngustíga 
þar sem stöðugt hrynur úr brúnum 
eyjarinnar!

frettir@snaefellingar.is

Hvernig er veðrið?
Það er alveg óhætt að segja að 
veður hafi verið með besta móti 
í sumar.  Tíðin hefur verið góð og 
má vel sjá það á gróðri víðsvegar 
um Snæfellsnes að ógleymdum 
berjabláum brekkum um allar 
jarðir hér í kring.  Þó vantar 
aðeins upp á að berin verði sæt 
og góð en víst er að það verður 

nóg af þeim hér um slóðir.
Meðalhiti í júlí í Stykkishólmi var 
10,82°C, 11,25°C í Grundarfirði 
og 10,86°C í Ólafsvík. Í Reykjavík 
var meðalhitinn í júlí 12,5°C. Á 
vef Veðurstofu Íslands er farið 
ítarlega yfir veðurfarið í júlí á 
landinu og kemur fram að veður 
hafi verið sérlega hagstætt um 

landið sunnan- og vestanvert 
landið. Sólskinsstundir voru vel 
yfir meðallagi suðvestanlands.
Meðalhitinn í júlí í Stykkishólmi 
mældist 1,1C°stigi hærri en á 
árunum 1961-1990 en 0,1°C lægri 
á árunum 2006-2015.

Fjölskylduhátíðin Danskir 
Dagar verður haldin í 22. sinn 
í Stykkishólmi helgina 12. - 14. 
ágúst næstkomandi. Við viljum 
hvetja bæjarbúa og gesti þeirra til 
að sameinast í hverfagrillin líkt og 
undanfarin ár og skreyta hjá sér 
götur og garða til að gefa bænum 
skemmtilegan svip fyrir hátíðina.
Margt skemmtilegt verður í boði 
og má þar meðal annars nefna 
dorgveiðikeppni, morgunjóga, 
stubbalaup, Brúðubíllinn með 
Lilla í farabroddi, froðurennibraut, 

flugeldasýning, Pallaball og margt 
fleira. Markaðsvæðið verður á 
sínum stað á laugardeginum og 
er skráningafrestur í það til 8. 
ágúst, hægt er að skrá sig með 
því að senda póst á netfangið 
danskirdagar@stykkisholmur.is.
Við hvetjum fyrirtæki og 
hópa einnig til að skrá sig í 
fyrirtækjakeppnina „Orkumesta 
fyrirtækið í Hólminum“ í loftbolta/
bubblebolta, en einungis geta 

8 lið tekið þátt svo fyrstir koma 
fyrstir fá. Skráning fer fram á 
danskirdagar@stykkisholmur.is. 
Við ætlum einnig að vera með 
flóamarkað í Tónlistarskólanum á 
föstudeginum þar sem fólk getur 
selt notaðar vörur frá kl 14 - 18. 
Njótum samvista í fallega 
umhverfinu okkar og göngum 
hægt um gleðinnar dyr.
Hlökkum til að sjá ykkur.

Kveðja, Nefndin

https://www.vedur.is
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Takk fyrir áskorunina Halldóra 
Kristín!
Ég ætla að deila með ykkur 
uppkrift af speltvefjum. Í einni 
uppskift eru nokkrar vefjur, 
geymi ég þær alltaf í frysti og 
svo kippi ég einni út þegar 
mig langar í eitthvað fljótlegt 
en gott.
Það er misjafnt hvað ég 
set á vefjuna, það fer 
einfaldlega eftir því hvað er 
til í ísskápnum. Dæmi um 
það sem hægt er að nota 
er salsasósa, gróft sinnep, 
hummus, grænmeti(spínat, 
sveppir, parika, gulrætur, 
avakadó), camembert. 
Einfaldlega bara það sem þig 
langar í í það skiptið.
Innihald:

5 dl. spelt
2 matsk. sesamfræ
1 tesk. sjávarsalt
1/2 dl. ólífuolía
150 - 175 ml. heitt vatn

Aðferð:
Allt hráefnið er sett í 
hrærivélarskál og hrært 
saman. Ef deigið er of þurrt 
má bæta meira vatni við. 
Deiginu skipt í 8 hluta sem eru 
flattir þunnt út (ca. 20-25 sm. 

í þvermál). Athugið að best 
er að fletja þá út jafnóðum 
og þeir eru bakaðir. Kökurnar 
bakaðar á vel heitri pönnu í 
um eina mínútu á hvorri hlið 
og settar inn í rakt viskastykki 
til að þær harðni ekki.
Að lokum vil ég skora á ömmu 
mína meistarakokkinn hana 
Birnu P.

Speltvefjur

frettir@snaefellingar.is

Skútur í Stykkishólmi

Er þetta kaþólsk kirkja?

Á ferð um hafnarsvæði, hvort 
sem er hér heima eða erlendis, 
vekur athygli hversu mikið er til 
af skútum.  Fyrir marga er þetta 
eini eða sá besti ferðamáti á sjó 
sem hugsast getur.  Um það vitna 
þeir sem hafa siglt á skútu um 
heimsins höf eða jafnvel bara við 
Íslandsstrendur.  Það er eitthvað 
við þennan ferðamáta sem er 
spennandi.  Það hefur einnig 
vakið athygli að þjónusta í kringum 
skúturnar er mikil, þeir segja 
sem til þekkja að skútufólk kaupi 
þjónustu af höfn eða fyrirtækjum 
í kring til að dytta að skútunum, 
þrífa þær, sjósetja, viðhaldsvinnu, 

öryggisgæslu, þvottahúsþjónustu, 
veitingahúsaþjónustu auk 
þess að greiða hafnargjöld af 
veru skútunnar við höfn. Hér í 
Stykkishólmshöfn fyrir nokkrum 
dögum mátti sjá sjö skútur 
bundnar við og vitað er til þess 
að amk ein þeirra mun vera hér 
veturlangt til viðbótar við það sem 
fyrir var. Því vakna spurningar 
hvort ekki væri hægt að byggja 
upp skútuþjónustu í höfninni?  Í 
raun gætu aðilar hér í bæ tekið sig 
saman um að bjóða hverskonar 
þjónustu meðfram sinni starfsemi 
- en spurning hvort væri hægt að 
markaðssetja það sérstaklega?

frettir@snaefellingar.is

Þann 17.júní á þessu ári var 
tekinn í notkun sýningarsalur í 
Stykkishólmskirkju.  Sýningar-
salurinn hefur verið opinn nánast 
óslitið síðan frá kl. 17-19 dag 
hvern.  Fyrsta sýningin í salnum 
eru ljósmyndir eftir Gunnar 
Rúnar Ólafsson ljósmyndara 
og var hún sett upp í samstarfi 
við Ljósmyndasafn Reykjavíkur.  
Mikið af gestum kemur alla daga 
í kirkjuna sem er opin frá kl. 10 
og skoðar sig um.  Kl. 17 kemur 
starfsmaður í Sýningarsalinn 
og opnar hann og læsir svo 
kirkjunni kl. 19.  Það er óhætt 
að segja að ferðamenn hafi nýtt 
sér þennan lengda opnunartíma 
sem bættist við hefðbundinn 
sumaropnunartíma kirkjunnar 
sem hefur verið frá kl. 10-17 á 

sumrin. Í kaupbæti hefur starfsfólk 
sýningarsalarins, sem vinnur sína 
vinnu í sjálfboðaliðastarfi, veitt 
upplýsingar til ferðamanna og 
sagt frá kirkjunni, Klais orgelinu 
og ýmsu öðru sem ferðamenn 
spyrja um sem eru ótal margir 
hlutir.  Algengasta spurningin 
er hvort þetta sé kaþólsk kirkja 
og þegar svarið er nei þá kemur 
næsta spurning sem er afhverju 
við höfum þá mynd af Maríu 
mey við altarið.  Það er gaman 
að spjalla við gesti um þetta og 
svo margt annað sem brennur á 
þeim þegar hingað er komið og 
hafa starsmenn amk brugðið fyrir 
sig fjórum tungumálum í þessari 
upplýsingagjöf.
Sýningarsalurinn verður opinn 
alla daga fram í september.

Kveðja, Silja Katrín
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Áætlun Baldurs 
Sumaráætlun 1. júní til 31. ágúst 2016
Daglegar ferðir: 
Stykkishólmi    09:00 - 15:45
Flatey (til Brjánslækjar) 10:30 - 17:15
Brjánslæk  12:15 - 19:00
Flatey (til Stykkishólms) 13:15 - 20:00

Vinsamlegast athugið, sækja þarf farmiða á skrifstofu Sæferða 30 mínútum 
fyrir brottför.

www.saeferdir.is

Fáið tilboð!
Kraftfag ehf  Sími 896-5332

kraftfag@simnet.is

Kraftfag er verktakafyrirtæki 
sem sérhæfir sig í 
malbikslögn.

Tökum að okkur verk fyrir 
einstaklinga, fyrirtæki og 
sveitafélög. 

Kraftfag  verður í 
Stykkishólmií ágúst 2016.

Lionsuppboðið 
á dönskum dögum 

er ómissandi!
Við óskum eftir munum 

gömlum eða nýlegum á uppboðið.
Allt verður verðmæti í okkar höndum.

Hafið samband við:
Agnar Jónasson                  893-7050
Björgvin Guðmundsson       825-7802
Gunnlaugur Árnason           894-4664
Páll Hjaltalín                        893-1189

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

Mini Kolaport á Dönskum dögum.

Þarftu ekki að fara að taka til í geymslunni og fataskápnum?

Í ár verður mini Kolaport á Dönskum Dögum i sal Tónlistarskólans, 
frá kl. 14-18, föstudaginn 12. ágúst.  Þeir sem hafa áhuga á að vera 
með geta skráð sig á netfanginu danskirdagar@stykkisholmur.is 

fyrir 8. ágúst.
ATH. Ekki er í boði að selja nýjan varning. 

Nefndin

Aðeins 13.000 á  ári!Upplýsingar í síma 893-7050.

ER ÞITT HÚS EKKI VAKTAÐ?
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SDMO bensín og dísel rafstöðvar á hagstæðu verði 

Berðu saman verð og gæði
             ..talaðu svo við Vélaverkstæði Hillari í Stykkishólmi

Vandaðar þýskar Stema kerrur á frábæru verði

GTM 400 sláttuvél 
á einstöku verði

Japanskar Hanix smágröfur 0.9 til 5.5 tonn
á verði frá kr. 2.599.000,- án vsk

GTM 400 - 3,5 hestöfl
3,5 hö B&S 
Stillanlegt handfang
180/180 mm hjól
Tvöfaldar hjólalegur

Sláttubreidd 40 cm
Sláttuhæð 25-75 mm
Safnpoki 45 lítra
Þyngd 23 kg

Hjallahrauni 2 - 220 Hafnarfjörður
Sími 562 3833 - asafl@asafl.is - www.asafl.is ÁSAFL

Alvöru græjur  fyrir vandláta

Verð
Kr. 29.900,-

með vsk

http://www.asafl.is
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