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Skilafrestur efnis  í 
Stykkishólms-Póstinn er á 

hádegi á þriðjudögum á  
frettir@snaefellingar.is

Opið í Anok frá  
kl. 09 - 12 og 13 - 16

Sími 534-2120

www.snaefellingar.is

Opið hús

frettir@snaefellingar.is 

Það er 
réttur tími!

frettir@snaefellingar.is

Heimahornið verður 
Mæðgur og Magazín

Allir bæjarbúar nýta sér gott 
vöruúrval í Heimahorninu og hafa 
gert síðustu 24 ár.  Þar hafa þær 
Sesselja Pálsdóttir, sem staðið 
hefur vaktina í versluninni frá 
opnun og Þórhildur Pálsdóttir 
sem séð hefur um fjármálin 
frá stofnun og frá 2006 einnig 
starfað í afgreiðslunni, ávallt 
verið boðnar og búnar að útvega 

viðskiptavinum vörur ef þær 
voru ekki til í versluninni á þeim 
tímapunkti. Þannig höfum við 
búið við úrvalsþjónustu þeirra 
Sesselju og Þórhildar. Nú er 
komið að vatnaskilum hjá þeim 
frænkum því mæðgurnar Linda 
Bergmann og Brynhildur Inga 
Níelsdóttir taka við keflinu og 
opna verslunina undir nýju 

nafni föstudaginn 2. september 
með „dúndur tilboð“ og útsölu 
kl.13.  Verslunin verður lokuð 1. 
september. Þær Þórhildur og 
Sesselja vilja koma á framfæri 
þökkum til bæjarbúa fyrir góðar 
og gefandi stundir í versluninni 
og hvetja alla til að versla í 
heimabyggð, þannig geti verslun 
sem þessi haldið áfram.

frettir@snaefellingar.is

Það var sagt frá framkvæmdum 
á Tangagötu 7 í Stykkishólms-
Póstinum síðasta vetur og kom 
á óvart að hversu sterk viðbrögð 
fréttirnar fengu.  Húsið hafði verið 
mannlaust í nokkuð langan tíma 
og leit orðið illa út þegar Baldur 
Þorleifsson í Narfeyri ehf festi 
kaup á því til endurbyggingar. 
Á einu ári hefur húsið verið 
endurbyggt og er nú mikil prýði.  
Í því eru tvær bjartar íbúðir og 
þvottahús og geymslur í kjallara.  

Íbúðirnar verða báðar leigðar út í 
langtímaleigu til íbúðar en á þeim 
markaði er mikil vöntun á húsnæði. 
Bæjarbúar hafa sýnt verkinu og 
þróun þess mikinn áhuga. Af því 
tilefni hafa því Baldur og félagar 
ákveðið að bjóða upp á opið 
hús á Tangagötunni á morgun 
fimmtudaginn 1. september milli 
kl. 17-19.

Nú er runninn upp september 
og réttartímabilið nálgast óðum.  
Réttir verða í Arnahólsrétt við 
Skjöld að venju þriðju helgina í 
september.  Sunnudagurinn 18. 
september verða réttirnar og 
réttarkaffi.  Undanfarin ár hefur 
verið smalað frá Vatnaleið niður 
að Skildi með hefðbundnum 
aðferðum.  Nú verður breytt til 
því fé verður safnað saman í hólf 
við Gráukúlu og því svo ekið að 
Skildi.  Þetta er gert vegna mikillar 
aukningar bílaumferðar  á þeirri 
leið sem farin er með féð. 

© Stykkishólms-Pósturinn
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Kristín Hannesdóttir hjúkrunarfræðingur/ 
forstöðukona Dvalarheimili aldraðra

Dvalarheimilið færð gjöf
Ísleifur Jónsson kom og færði 
Dvalarheimilinu peningaupphæð 
úr minningarsjóði sem stofnaður 
var við fráfall eiginkonu hans 
Sigurbjargar Jóhannsdóttur sem 
lést nú í sumar. Peningunum 

mun verða varið til kaupa á 
hjálpartækjum fyrir heimilið 
Við þökkum Ísleifi og fjölskyldu 
hans kærlega fyrir hlýhug þeirra 
til Dvalarheimilisins

Smáauglýsingar
Óska eftir að kaupa 3-4 herbergja íbúðarhúsnæði í Stykkishólmi.
Endilega hafið samband í síma 867-4796 eða á johannasesselja@
gmail.com. Kveðja Jóhanna Sesselja

Til sölu Premier trommusett fyrir byrjendur. Aðeins tveir eigendur. 
Settið er í Stykkishólmi. Verð kr. 25.000 Allar nánari upplýsingar 
gefur Anna í síma 861-9621.

Bíll til sölu. Nissan Note árg. 2006 keyrður 152.000 km. til sölu í 
Stykkishólmi. Nánari upplýsingar veitir Sigríður Erla gsm 894-0425

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

Opið hús að Tangargötu 7 
fimmtudaginn 1. september 

milli kl. 17-19

Velkomin 
Narfeyri ehf

frettir@snaefellingar.is

Hús til flutnings
Stundum kemur það fyrir að 
hús eru flutt í heilu lagi.  Nokkur 
vel heppnuð dæmi eru um 
það í Stykkishólmi.  Önnur eru 
rifin og byggt í staðinn annað 
eða þá endurbyggð og mörg 
fyrirmyndardæmi um það hér 
í bæ. Það hefur varla farið 
framhjá landanum að breytingar 
í miðbæ Reykjavíkur hafa 
verið í umræðunni og hafa hús 
verið keypt upp í stórum stíl til 
niðurrifs og oftar en ekki áform 

um hótelbyggingar sem ráða 
ferðinni.  Í fundargerð bæjarráðs 
Stykkishólsmbæjar frá síðustu 
viku er bókuð fyrispurn um flutning 
húss til Stykkishólms. Skv. 
upplýsingum frá byggingarfulltrúa 
berast fyrirspurnir um mál af 
svipuðu tagi og oftar en ekki hús 
frá Reykjavík sem þurfa einmitt 
að víkja úr 101, þau séu þannig 
gömul og oft á tíðum kjallari, hæð 
og ris og þannig lóðir liggi ekki á 
lausu í Stykkishólmi.

http://www.saeferdir.is
https://www.saeferdir.is
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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

Ég vil byrja á því að þakka 
móður minni fyrir áskorunina 
og tek fram að það sem ég 
legg til hér hentar bæði ungum 
og gömlum.
Fyrir um það bil tíu árum hófst 
mikil vitundarvakning um 
allan heim vegna sóunar á 
matvælum. Fólk var búið að 
átta sig á því gífurlega magni 
af mat sem fór forgörðum en 
einnig fóru líka mikil orka og 
ekki síst auðlindir til spillis, svo 
sem hreint vatn. 
Bæði stofnanir og einstaklingar 
tóku sig til, rannsökuðu 
umfang matarsóunar og stofn-
uðu hreyfingar með það að 
markmiði að draga með öllum 
tiltækum ráðum úr matarsóun. 
Þar sem að eru stór heimili 
er nauðsynlegt að halda vel 
á spöðunum og nýta vel það 
sem að til er.
Af því að umræðan er svo mikil 
um matarsóun langar mig að 
koma með tillögur að mat sem 
er hægt að gera guðdómlega 
góðan úr afgögnum úr ís-
skápnum auk smá viðbótar til 
að hressa uppá. 
Þá er fyrst að nefna spaghetti, 
eða pasta, og þá það græn-
meti sem að til er t.d. papriku, 
gulrætur, kúrbít, mosarella, 
furuhnetur, pesto það sem að 
til er við höfum notað bæði 
rautt og grænt. Og til að fríska 
uppá réttinn með afgöngum 
af kjúklingi eða risarækjur, 
hvorutveggja sem er mjög gott.  
En svona geri ég þetta.
Elda spaghettíið það magn 
sem við á m.v. fjölda matar-
gesta. Sker niður grænmetið 

það sem að er til sveppi, 
kúrbít, papriku og steiki smá 
stund á pönnu. Kemur fyrir 
að það er sett ferskt saman 
við spaghettiið. Síðan set ég 
þetta saman í skál og helli yfir 
pestóinu sem að ég er búin að 
þynna svolítið með smá hluta 
af soðinu af spagettiinu. Þá er 
brætt smjör á pönnunni ásamt 
söxuðum hvítlauk og mikið 
af honum. Þegar smjörið er 
brætt og hvítlaukurinn farinn 
að krauma þá set ég risa-
rækjurnar út á pönnuna og 
steiki í smá stund og set út í 
skálina með hinu hráefninu og 
hræri vel í. Þetta er borið fram 
með brauði og er virkilega 
góður matur til að nýta 
afganga úr ískápnum.
Það verður hver og einn að 
finna út hvaða magn á að 
nota í þessar uppskrift og um 
að gera að prófa sig áfram. 

Hún Guðfinna Hrefna Arnórs-
dóttir (Guffy) vinkona mín til 40 
ára ætlar að setja inn næstu 
uppskrift.
Verði ykkur að góðu og njótið! 

Kveðjur af Mylluhöfðanum,

Nýtum og njótum

Kveðja, Anna María Rafnsdóttir

Sýningarlok í 
Stykkishólmskirkju

Í sumar hefur staðið yfir sýning 
á ljósmyndum Gunnars Rúnars 
Ólafssonar í sýningarsal Stykkis-
hólmskirkju.  
Sýningin er í samstarfi við 

Ljósmyndasafn Reykjavíkur.  
Síðasti sýningardagur verður 
sunnudagurinn 4. sept. 2016.  
Opið frá kl. 17-19.

frettir@snaefellingar.is

Jóganámskeið
Jógstöður, öndun, hugleiðsla og slökun  
Námskeiðið verður í Grunnskóla Stykkishólms  
og hefst 5. september kl. 18:00 

Það verður mánudaga og 
fimmtudaga í  sex vikur.  
Allar nánari upplýsingar  
veitir Ragnheiður Óladóttir, 
jógakennari í síma 
897 7225. 

Aðstoðarmatsvein vantar  
á ferjuna Baldur.  

 
Nánari upplýsingar veitir Víglundur 
Jóhannsson bryti í síma 846-5785

http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
https://www.fasteignsnae.is
https://www.faststykk.is
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Ný námskeið byrja mánudaginn 5. september.
Námskeiðin eru í 6 vikur. 

ÞREK OG TABATA  
á mánudögum og miðvikudögum kl. 17:00-18:00 
 

SPINNING  
verður á þriðjudögum og fimmtudögum kl. 17:00-17:45 
 

MORGUNKONUR  
verða á mánudögum og miðvikudögum kl 7:30-8:30

Skráning á Facebook síðu Átaks eða í afgreiðslu.

Lágmarksþáttöku er krafist í námskeiðin og mjög mikilvægt að 
fólk skrái sig á námskeiðin ef ætlunin er að vera með.

Laus störf í eldhúsi

Stykkishólmsbær auglýsir eftir starfsfólki í 
nýtt sameinað eldhús sem starfrækt verður á 

Sjúkrahúsinu að Austurgötu 7.

Í eldhúsinu verður matreitt m.a. fyrir dvalar-
heimilið, sjúkrahúsið og grunnskólann. 
Í störfunum felast m.a. aðstoð við matseld, 
frágang o.fl. (almenn eldhússtörf)
Stefnt er að opnun eldhússins 3. október 2016.

Starfshlutfall er samkomulagsatriði.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sam-
bands ísl. sveitarfélaga og SDS.
Umsóknafrestur er til 12. september 2016.

Umsóknum skal skilað til Kristínar S. Hannes-
dóttur á Dvalarheimilinu, sem einnig veitir 
nánari upplýsingar. Netfang:  dvalarheimili@
stykkisholmur.is / sími 433-8165.

Vegna komu augnlæknis 
verðum við í  

heilsugæslu Stykkishólms  
fimmtudaginn 8. september 

og  
föstudaginn 9. september.

Ný námskeið í Átaki

Vertu með!

mailto:dvalarheimili@stykkisholmur.is
https://www.facebook.com/AtakLikamsraekt/?fref=ts
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