
Óveðrið um síðustu helgi fór 
illa með raforkukerfið á Snæ
fellsnesi og víðar. 66 kV lína 
sem liggur frá Vegamótum til 
Ólafsvíkur um Staðarsveit og 
Fróðárheiði fór sérstaklega illa 
út úr veðrinu, þar brotnuðu  60 
 70 staurar og að auki rúmlega 
50 slár. Stór hópur manna hefur 
unnið að viðgerð á línunni en 
upp undir 40 manns voru við 
vinnu þegar mest var, vonir 
standa til að viðgerð ljúki um 
helgina.

Ekki er möguleiki á að koma 
rafmagni í Ólafsvík, Rif og 
Hellis   sand eftir línunni en á 
meðan á viðgerð stendur er 
notast við rafmagn sem framleitt 
er í Ólafsvík, annarsvegar með 
vatnsaflsvél í Rjúkandavirkjun 
en einnig með díselknúnum 
varaaflstöðvum, þrjár vélar eru í 
stöðvarhúsi Rjúkandavirkjunnar 
en að auki kom ein viðbótarvél 
úr Grundarfirði og önnur frá 
Höfn í Hornafirði.

Til að láta þetta rafmagn 
duga hefur verið óskað eftir því 
að íbúar fari sparlega með 
rafmagn og ekki hefur verið 
kveikt á götuljósum nema á 

helstu umferðaræðum. Flestir 
hafa tekið þessum óskum vel og 
því ekki mjög bjart yfir þétt
býlinu þessa dagana og jóla
ljósin lítið fengið að njóta sín.

Slökkvilið Snæfellsbæjar hafði 
í nógu að snúast eftir óveðrið 
þar sem að mikið var um að salt 
hafi hlaðist á staura og línur en 
það þurfti að skola af áður en 
hægt var að hleypa rafmagni á 
línur aftur. 
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Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Illa farið dreifikerfi
583. tbl - 13. árg. 4. janúar 2013

Staurarnir vori illa farnir í Staðarsveit. Mynd: Matthías Páll Gunnarsson.

Slökkvilið Snæfellsbæjar hreinsaði salt 
af  raflínum. Mynd: Sigurjón Bjarnason.

Starfsmaður RARIK við viðgerðir á raflínu í Breiðuvík. 
Mynd: Svanur Tómasson.

Sigþór Guðbrandsson stóð vaktina í  stöðvarhúsi Rjúkandavirkjunnar, hér 
hefur hann fengið syni sína, Sigurð og Stefán Mána, í heimsókn. 

Mynd: Svanur Tómasson.



Ágætu íbúar Snæfellsbæjar.

Árið 2012 var viðburðarríkt ár 
eins og mörg önnur ár.  Ég minnist 
ársins 2012 m.a. fyrir afskaplega 
gott veður í sumar sem hlýtur að 
teljast eitt af betri sumrum í okkar 
bæjarfélagi hvað blíðviðri varðar

Frábær árangur Víkings í 
meistaraflokki karla í fótboltanum 
þegar liðið vann sér keppnisrétt í 
úrvaldsdeild karla er eitthvað sem 
maður mun seint gleyma og 
hápunktur þess var ferðin sem 
farin var til Akureyrar nú í haust 
þegar á annað hundrað stuðnings
menn liðsins fóru með liðinu til að 
horfa á liðið tryggja sér sætið í 
deildinni. Þetta var mögnuð stund 
og miklar tilfinningar sem henni 
fylgdu hjá mönnum í lok leiks, 
minningar sem maður mun aldrei 
gleyma. 

Eins var það hjá unga fólkinu 
okkar það átti frábært ár í 
íþróttunum og náðist góður áran g
ur hjá mörgum þeirra og segja má 
að staða okkar sé orðin sú að eftir 
okkar fólki er tekið fyrir góða 
frammistöðu. Nokkrir einstaklingar 
náðu þeim árangri að komast í 
landslið í sinni grein og er það 
frábært hjá þeim.

Sjóslysið þegar Hallgrímur SI fór 
í byrjun ársins og þá sérstaklega 
frásögn Eiríks Inga skipverjans sem 
komst af situr mjög fast í minn ing
unni.  Að horfa á frásögn hans af 
því  hvernig hann barðist í sjónum 
fyrir lífi sínu er ógleymanleg og 

það að hann skyldi lifa af þessa 
þrekraun er algjört kraftaverk.  En 
ekki komust allir af í þessu sjóslysi 
og minnir það okkur öll á þær 
fórnir sem íslenskir sjómenn hafa 
fært í gegnum tíðina við sín störf.

Í lok ársins var formlega tekið 
nýtt hús björgunarsveitarinnar Lífs
bjargar sem fékk nafnið Von.  Þetta 
er glæsilegt hús búið fullkomnum 
tækjum og sýnir að ef vilji er fyrir 
hendi þá er margt hægt að gera.  
Mikil vinna hefur legið að baki 
þessari byggingu og ekki síður er 
eftirtektarverður sá stuðningur 
sem einstaklingar og fyrirtæki hafa 
sýnt með veglegum gjöfum til 
sveit ar  innar.

Hjá Snæfellsbæ voru ekki miklar 
framkvæmdir árið 2012 ef miðað 
er við undanfarin ár þó var farið í 
það að setja „græna“ tunnu við öll 
hús í bæjarfélaginu og hefur það 
verkefni tekist vonum framar og 
fólk verið duglegt að flokka.  
Haldið var áfram að fegra og snyrta 
bæjarfélagið og mér til mikillar 
ánægju þá fengum við  mikið hrós 
fyrir hversu snyrtilegt bæjarfélagið 
okkar er orðið og er ég afar stoltur 
af því. Nokkuð var um hafnar
framkvæmdir þar sem unnið var í 
hinum ýmsu verkefnum, m.a. var 
hafist handa við byggingu á nýju 
vigtarhúsi í Rifi.

Snæfellsbær ásamt öðrum 
sveitar   félögum og hinum ýmsu 
félaga  samtökum á Snæfellsnesi 
settu af stað verkefni sem hlotið 
hefur nafnið Svæðisgarður.  Verk
efnið gengur út á að horft er til 
þess hvaða tækifæri við eigum á 
Snæfellsnesi og hvernig við getum 
unnið úr því sem svæðið býr yfir. 
Ekki síst er horft til þess hvernig 
ungt fólk getur nýtt sér tækifærin. 

Svæðisgarður er vettvangur fyrir 
fjölþætt samstarf, þar sem mótuð 
verður sameiginleg framtíðarsýn 
og stefna um þróun viðkomandi 
svæðis og hvernig megi nýta og 
gæta þeirra sérkenna sem svæðið 
býr yfir. Í svæðisgörðum er unnið 
að margskonar verkefnum en 

markmiðið er að viðhalda og fjölga 
störfum og styrkja samfélögin á 
ýmsa vegu. Verkefnið um svæðis
garð á Snæfellsnesi á sér fyrir
myndir í evrópskum svæðis görð
um, s.s. í Frakklandi, Englandi, 
Austurríki, Noregi og Sviss.

Sandaragleði var haldin með 
pomp og prakt á liðnu ári og tókst 
hún mjög vel þar sem fjöldi fólks 
skemmti sér á svæðinu.  Svona 
bæjarhátíðir eru nauðsynlegar og 
minna þær mann á hvað það er 
mikilvægt að hafa gaman af því að 
koma saman og eiga ánægjulegar 
samverustundir.

Fjárhagsstaða Snæfellsbæjar er 
ágæt og segja má að tekist hafi á 
undanförnum árum að stýra 
rekstrinum þannig að skuldir hafa 
lækkað þrátt fyrir erfiðar aðstæður 
og þó að framkvæmt hafi verið 
töluvert.  Mikið er talað um skulda
hlutfall hjá sveitarfélögum þessa 
dagana og m.a voru sett ný sveitar
stjórnarlög sem tóku gildi á liðnu 
ári.  Nýju lögin gera mun strangari 
kröfur til sveitarfélaga m.a.  um að 
halda sig innan ákveðinna viðmiða 
er varðar fjármál sveitarfélaganna.  
Snæfellsbær er innan þessara 
viðmiða en þar er rætt um að 
sveitar félag megi ekki skulda meira 
en 150% af tekjum hvers árs, en í 
Snæfellsbæ er hlutfallið nær 100%.

Árið 2012 var nokkuð sérstakt 
að því leiti að töluverður tími fór í 
það sem kallast getur að verja 
samfélagið fyrir hinum ýmsu 
ráðagerðum ríkisins um breytta 
þjónustu í sveitarfélaginu og álög
um sem setja átti á fólk og fyrirtæki.  
Mikil atlaga hefur verið gerð að 
hinni ýmsu þjónustu hins opinbera 
úti á landi og hefur maður það 
stundum á tilfinningunni að hér 
eigi ekki að veita neina þjónustu 
en á sama tíma skuli hver króna 
sem verður til í verðmætasköpun 
send ríkissjóði til ráðstöfunar. 
Sáum við þetta m.a. varðandi  
heilsugæsluþjónustuna hjá okkur 
nú í lok ársins en sem betur fer var 
hægt að koma í veg fyrir þá áætlan.  

Varnarbarátta okkar sem erum í 
sveitastjórnarmálum hefur aldrei 
verið erfiðari og skilningsleysi 
yfirvalda varðandi þarfir okkar á 
sjálfsagðri þjónustu hefur sjaldan 
verið meira og spurning hvort ekki 
þurfi að taka upp önnur vinnu
brögð til að verja sjálfsagða þjón

ustu svo fólk geti búið  úti á landi.
Til að allrar sanngirni sé gætt þá 

náðist örlítill árangur á liðnu ári er 
varðar húshitun á köldum svæðum 
og náðist að fá 175 milljónir auka
lega til niðurgreiðslna á húshitun 
en þá upphæð þyrfti að þrefalda til 
að ásættanlegt verði og vona ég að 
við náum því markmiði á næstu 
tveimur árum. 

Lista og menningarlíf í Snæfells
bæ á liðnu ári var í miklum blóma 
og fjöldi atburða var sem fólk sótti 
sér til ánægju og yndisauka.  Hér 
blómstruðu klúbbar og félög, leik
hús, menning og tónlist með alls
kyns uppákomum og hátíðum og 
ómældri vinnu þeirra sem á sig 
lögðu. Þessi þáttur í bæjarlífinu er 
afar mikilvægur og gaman að sjá 
gróskuna sem þar er.  Nú síðast á 
frábærum jólatónleikum á Klifi í 
byrjun desember þar sem heima
menn fóru á kostum og komu 
okkur öllum í jólaskap.

Í lok ársins vorum við minnt á 
hversu lítilmegnug við erum gagn
vart náttúrunni þegar veðráttan 
sýnir sinn styrk.  Þrátt fyrir alla 
tækni og framfarir þá verðum við 
að láta í minnipokann gagnvart 
náttúrunni, það ráðum við illa við.  
Hjá okkur í Snæfellsbæ birtist þetta 
m.a. í því að við misstum rafmagnið 
um tíma og mikið tjón varð á 
raforkulínum og sennilega það 
mesta í nokkra áratugi.  Mikil sjó
gangur var og gekk sjórinn á land á 
nokkrum stöðum en sem betur fer 
þá sönnuðu nýir sjóvarnargarðar 
gildi sitt, án þeirra hefði orðið 
tölu vert tjón.  Mikið álag hefur 
verið á starfsmönnum orku fyrir
tækjanna nú um áramótin og ber 
að þakka þeim sem stóðu vaktina 
dag og nótt til að við hin hefðum 
ljós og hita í húsum okkar.  Eins 
var ánægjulegt að sjá hvað bæjar
búar tóku vel í það að spara raf
magnið, án samstöðu um það 
hefði þurft að skammta rafmagn til 
heimilanna. 

Ágætu lesendur Jökuls, ég vil í 
lokin þakka ykkur öllum ánægjuleg 
kynni á liðnum árum og jafnframt 
óska ég ykkur öllum og fjölskyldum 
ykkar gleðilegs árs, megi árið 2013 
verða ykkur öllum sem best.

Kristinn Jónasson
Bæjarstjóri SnæfellsbæjarBlaðið er gefið út af Steinprent ehf. og 

dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og 
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

      Sandholt 22a, Ólafsvík

      355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími: 436 1617

Um áramót



Árið 2012 kvatt

Mikið óveður gekk yfir 
síðustu daga ársins, urðu meðal 
annars miklar skemmdir á 
rafmagnslínum sem urðu þess 
valdandi að  víða varð rafmagns
laust á Snæfellsnesi. Það voru 
þó ekki einu skemmdirnar því 
til viðbótar óveðrinu var stór
streymt og var því mikið brim. 
Nýja hús Björgunarsveitarinnar 
Lífsbjargar Björgunarstöðin 
Von stórskemmdist þegar sjór 
gekk á land og tók með sér 
grjót og braut nánast allar 
neðstu flísarnar í klæðningu 
hússins að norðanverðu, einnig 
spenntist upp bílskúrshurð og 
flæddi sjór inn í stöðina. Mikil 

mildi var að búið var að taka 
alla flugelda af gólfinu. Sjórinn 
olli skemmdum á fleiri stöðum, 
rof kom í veginn fyrir innan Klif 
hjá ræsi sem þar er og var 
komin tveggja metra djúp hola 
þegar starfsmaður Vegagerðar
innar var í eftirlitsferð. Mikið af 
þara kom einnig á land með
fram ströndinni. Töluverðar 
skemmdir urðu einnig á hús
næði Hárgreiðslustofu Gunn
hildar en þar losnaði þakið, þak 
fauk einnig af hlöðu í Mávahlíð. 
Björngarsveitarmenn höfðu því 
í nógu að snúast og líklegt að 
fleiri skemmdir hafi orðið.

þa

Áramótin voru tiltölulega 
hefðbundin í Snæfellsbæ ef frá 
er talið heldur meira myrkur 
en venjulega vegna rafmagns
sparnaðar. 

Eftir stóra og öfluga brennu 
á Breiðinni að kvöldi gamlárs
dags bauð björgunar sveitin 
Lífs  björg upp á heilmikla flug
eldasýningu sem hefur örugg
lega heyrst og sést víða.

Flugeldar lituðu himininn 
yfir bæjarfélaginu í ýmsum lit
um um miðnættið og má vera 
að þeir hafi virst vera meiri en 
venjulega þar sem að ekki var 
um ljós mengun frá götuljósum 
að ræða að þessu sinni.

jó

mánudaginn 7. janúar

Pizzur, hamborgarar
�ekar og �skur

MÁLNINGARVINNA - SANDSPARTL
Tek að mér alla almenna málningarvinnu og sandspartl.

Er búsettur í Snæfellsbæ.
Hákon Þorri - s. 862-1025 - hakonhermannsson@gmail.com

Óveður í lok árs



Frá árinu 2008 hefur Snæfells
nes verið umhverfisvottað sam
félag. Eins og á svo mörgum svið
um er vottunarmálum þannig 
háttað að fullkomnun er aldrei 
náð en miklu skiptir að sífellt sé 
unnið að úrbótum í umhverfis og 
samfélagsmálum á svæðinu.

Þessi vinna sveitarfélaganna er 
árlega tekin út og metin af óháð
um aðila með endurnýjun á 
vottun í huga, auk þess sem 
hugmyndir um frekari úrbætur 
eru skoðaðar.

Vottunin fékkst síðast endur
nýjuð fyrir ári og nú var enn 
kominn tími á úttekt. Þann 12. og 
13. desember, dvaldi Haukur 
Haraldsson, gæðastjóri Almennu 
verkfræðistofunnar, á svæðinu og 
framkvæmdi umrædda úttekt fyrir 
hönd EarthCheck vottunar sam
takanna.

Hann heimsótti, ásamt Theó
dóru Matthíasdóttur, umhverfis
fulltrúa Snæfellsness, fyrirtæki og 
stofnanir á Snæfellsnesi. Í heim
sóknum sínum hitti Haukur 

meðal annars stjórnendur sveitar
félaganna ásamt því að kynnast 
umhverfisstarfinu sem fram fer í 
Lýsuhólsskóla og vakti það sér
staka lukku hve gott starf er unnið 
þar. Auk þess fór hann yfir gögn 
sveitarfélaganna um auðlinda
nýtingu, umhverfisstjórnunar
handbók og fleira með aðstoð 
umhverfisfulltrúa og Stefáns 
Gísla sonar, umhverfisstjórnunar
fræðings hjá Environice.

Haukur skilaði svo skýrslu til 
vottunarsamtakanna, þar sem 
fram kom hvort sveitarfélögin hafi 
uppfyllt þau skilyrði sem sett eru 
fyrir endurnýjun vottunar. 

Spennandi verður að heyra 
hvort sveitarfélögin á svæðinu 
standist úttektina og verði þannig 
áfram í forystu íslenskra sveitar
félaga í umhverfismálum.

Fylgist með á heimasíðu verk
efnisins, www.nesvottun.is.

 
Theódóra Matthíasdóttir, 

umhverfisfulltrúi Snæfellsness

Starfsemi 
sveitarfélaganna 

tekin út
Jóga með Önnu Þóru

Jóganámskeið hefst að nýju þriðjudaginn 8. janúar.
Kennt verður í húsnæði Fiskmarkaðs Íslands á/í Rifi

              Þriðjudaga og fimmtudaga kl. 17:15
         Mömmujóga verður á sama stað 

á þriðjudögum kl. 10:15 
  ef næg þátttaka næst.

Hefst 22. janúar

                      Skráning í síma 8646771

                  Sjáumst með sól í hjarta.

Á aðfangadagsmorgun var 
dregið í leikfangahappdrætti 
Lionsklúbbs Ólafsvíkur, alls 
voru dregnir út rúmlega 200 
vinningsnúmer en ekki voru 
allir miðaeigendur viðstaddir 
úrdráttinn þó að vel hafi verið 
mætt, 384 gestir voru í félags
heimilinu þegar úr  drátturinn 
fór fram og gæddu margir sér á 
heitu súkkulaði og kökum 

þegar hlé var gert á úrdrætti 
eftir að helmingur vinninga 
hafði verið dreginn út.

Ósótta vinninga má nálgast í 
prentsmiðjunni Steinprent, 
ósóttu númerin eru þessi:

18, 43, 138, 200, 266, 291, 
341, 530, 564, 569, 595, 618, 
814, 1110, 1261, 1328, 1358, 
1452, 1486, 1552, 1610, 1655, 
1657, 1713, 1861, 1902.

Ósóttir vinningar
í 

Lionshappdrætti

Á dögunum féll stór stein úr 
Enninu og hangir hann á brún
inni á gamla Ennisveginum. 
Steinninn er líklega einhverjir 
tugir tonna. Undanfarið hefur 
verið nokkuð um hrun úr 
Enninu þó ekki hafi það verið 
jafn stórir steinar, t.d er gamli 
vegurinn alveg horfin undir 

möl og grjót á kafla í vestanverðu 
Enninu. Hafa nokkrir stórir 
steinar eða öllu heldur heilu 
björgin hrunið á undanförnum 
árum og fallið alveg niður í 
fjöruna sem var áður en vegur
inn var gerður undir Ennið.

þa

Grjóthrun úr Enninu



Hótel Stykkishólmur ehf
Bárður SH81 ehf
Þjónustustofan ehf
Útgerðarfélagið Haukur hf
Dudda ehf
Hjallasandur hf
Málflutningsstofa Snæfellsness ehf
Narfeyrarstofa ehf 
Skipavík ehf 
Fiskmarkaður Íslands hf
Breiðavík ehf
Útnes ehf 
Brauðgerð Ólafsvíkur ehf 

KB bílaverkstæði ehf
Nónvarða ehf
Apótek Ólafsvíkur ehf
Arionbanki
Litlalón ehf 
Prentsmiðjan Steinprent ehf.
Grundarfjarðarbær
Deloitte ehf 
Þórsnes ehf 
Ólína Björk Kristinsdóttir 
Sjávariðjan Rifi hf 
Steinunn hf 
Bjartsýnn ehf 

Ragnar og Ásgeir ehf
Landsbankin 
KG fiskverkun ehf 
Tindur ehf 
Sæmark-Sjávarafurðir ehf 
Hafnarsjóður Snæfellsbæjar 
Nesver ehf 
Útgerðarfélagið Dvergur hf
Guðbjartur ehf
Hraðfrystihús Hellissands hf 
Fiskiðja Bylgja hf
Brim seafood hf.

Gothia Cup 2012

Eftirtaldir aðilar styrktu för drengjanna á Gothia Cup 2012 og kunnum við þeim bestu þakkir fyrir.

Laugardaginn fyrir jól var opið 
Jólahesthús á Brimilsvöllum. Var 
öllum boðið að koma og skoða 
ásamt því að börnin fengu að  fara 
á hestbak. Hesthúsin voru komin í 
jólabúning og búið að taka inn 
folöldin, tamningar og kynbóta
hrossin.  Var einnig hægt að fá sér 
kaffi og kökur og spjalla. Margir 
komu og heimsóttu Brimilsvelli, 

fengu sér kaffi, skoðuðu hestana 
og fengu að sjálfsögðu að fara á 
hestbak. Ríkti mikil gleði, kátína og 
jólaskap í hesthúsunum þennan 
dag og ánægjulegt að sjá hve 
margir gáfu sér tíma til að njóta 
þess sem í boði var. Vonandi eigum 
við eftir að sjá fleiri svona atburði á 
Brimilsvöllum.

þa

Jólahesthús



Góð varaá góðu verðiÝmis tilboð

Flugeldasala
Í Fiskasafninu

á þrettándanum 6. janúar

kl. 16 - 20

Sveinbjörn Jakobsson
SH - 10

Litlalón ehf.
Egill SH-195

Bjartsýnn ehf.

Mangi á Búðum SH 85

JÓNAS KRISTÓFERSSON HÚSASMÍÐAMEISTARI


