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Rafmagnsbilun á norðanverðu Snæfellsnesi

Íbúar á norðanverðu Snæfells
nesi lentu í rafmagnsleysi síðast
liðinn mánudag vegan bilunar
í Vogaskeiðslínu. Voru íbúar í
Grundarfirði, Stykkishólmi og

nærsveitum því án rafmagns.
Greiðlega gekk að finna bilunina
og rafmagn komst nokkuð fljótt á
hluta Grundarfjarðar og Stykkis
hólms. Rafmagn var hinsvegar

skammtað og fólk hvatt til að
fara sparlega með rafmagnið.
Rafmagn var lengur að komast á
í nærsveitum. Þegar búið var að
finna bilunina var sendur mann
skapur með búnað til að gera við
bilunina.
Viðgerðin gekk nokkuð vel fyrir
sig og samkvæmt upplýsingum
af heimasíðu Rarik var viðgerð
lokið um klukkan 21:35 á mánu
dagskvöldið.

Myndin hér að ofan tengist ekki
rafmagnsbilun mánudagsins en
hún er tekin við Lárós af rafmagns
staur sem hefur brotnað í óveðri
undanfarna daga, það kemur
þó ekki að sök því að línan er
aflögð og bíður þess að verða
rifin. Minni myndin er fengin
af heimasíðu RARIK og sýnir
umfang svæðisins sem varð fyrir
rafmagnstruflunum.

Frystiklefinn tíu ára

Allir í Snæfellsbæ fá frían ársmiða
Menningarhúsið Frystiklefinn
á Rifi fagnar tíu ára starfsafmæli
sínu á árinu. Af því tilefni ákvað
Kári Viðarsson, stjórnandi
Frystiklefans, að gefa öllum
íbúum Snæfellsbæjar veglega
afmælisgjöf.
Frystiklefinn hefur ákveðið
að gefa öllum þeim sem hafa
lögheimili í Snæfellsbæ ókeypis
árspassa sem gildir á alla viðburði
Frystiklefans árið 2020. Þetta gerir
hann í samstarfi við fyrirtæki
á svæðinu sem lögðu þessu
góða framtaki lið. Í samtali
við Jökul ræddi Kára Viðarsson
um framtakið og árið sem er
framundan.
„Þetta er einstakt. Ég er
ótrúlega þakklátur að þetta hafi
náðst í gegn. Þetta verður frábært
ár,“ segir Kári og segir okkur frá
aðdraganda þess að það varð
raunhæfur möguleiki að bjóða
öllum upp á ókeypis ársmiða.
„Mig langaði að gera eitthvað
sérstakt í tilefni tíu ára afmælisins.
Undanfarin fimm ár hef ég verið
að gefa eldri borgurum ársmiða
í samstarfi við fyrirtæki sem hafa

styrkt það verkefni. Í ár ákvað ég
að lækka verðið á ársmiðum til
fyrirtækja mjög mikið svo það væri
hægt að bjóða öllum. Fyrirtækin
tóku rosalega vel í þetta. Það má
segja að þau sýni samfélagslega
ábyrgð með því að styrkja eitthvað
svona sem er öllum til góða. Þetta
er svo geggjað samfélag sem við
búum í.“
Aðspurður segist hann gera
ráð fyrir sprengingu í mætingu
á viðburði í Frystiklefann, enda

Valhöll fasteignasala kynnir:
Bárðarás 3, Hellissandi

Steypt einbýlishús á einni hæð
136,4fm. Húsið skiptist í forstofu,
forstofuwc, rúmgott hol með
samliggjandi stofu, eldhús,
þvottahús, geymslur, 3 svefnherbergi og baðherbergi. Á forstofu
eru flísar sem og í eldhúsi og þar
er hiti í gólfi. Á herbergisgólfum
og stofu er gegnheilt fasað
parket. Í eldhúsi er nýleg (2013) sérsmíðuð eikarinnrétting frá Gráborg með ledljósum
og niðurteknu lofti. Baðið var flísalagt 2016 í hólf og gólf og er með hita í gólfi. Í
þvottahúsi er góð IKEA-innrétting og á gólfi eru flísar og hiti í gólfi. Þá eru í húsinu
gegnheilar innihurðir og yfir lofti er geymsuloft. Hitakostnaður er lágur fyrir húsið.
Árið 2007 var húsið einangrað að utan með ull og klætt með flísum, báruáli og
harðvið. Flestir gluggar sem eru úr plasti eru nýlegir í húsinu með tvöföldu gleri.
Einnig eru nýlegar útihurðir í forstofu og þvottahúsi. Auðvelt er að bæta við einu
herbergi og jafnvel því fimmta. Húsið er á góðum stað á Hellissandi og lítur vel út.
Ásett verð kr 32,5millj.
Upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarsson löggilltur fasteignasali á Valhöll sími 588 4477.
Einnig Pétur Steinar Jóhannsson gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is

Upplag: 1.500
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift
á hvert heimili í Snæfellsbæ, Grundarfirði,
Stykkishólmi, Helgafellssveit og Eyja- og
Miklaholtshreppi. Blaðið kemur út vikulega.

Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík
355 Snæfellsbæ
Netföng: jokull@steinprent.is
steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

séu nú allir viðburðir ókeypis.
„Ég geri fastlega ráð fyrir því að
mæting á viðburði verði alveg
frábær. Annað væri eiginlega
alveg fáránlegt. Þetta á sér enga
hliðstæðu hjá menningarhúsi í
Íslandssögunni og ef fólk mætir
ekki þegar allt er frítt þá get ég
ekki gert meira fyrir það fólk,“
sagði Kári á léttum nótum.
Að lokum segir Kári að
árið verði afar viðburðarríkt á
Frystiklefanum og að íbúar í
Snæfellsbæ geti leyft sér að hlakka
til. „Það er ýmislegt spennandi
á döfinni en ekki hægt að segja
frá öllu strax. Ég get hinsvegar
sagt að við erum í viðræðum við
marga frábæra tónlistarmenn og
uppistandara, svo eitthvað sé
nefnt.“
Árið byrjar líka svo sannarlega

með látum hjá Kára og hans fólki
á Frystiklefanum en hljómsveitin
Hipsumhaps hélt vel heppnaða
tónleika þar um síðustu helgi.

Undirbúningur fyrir
ársþing KSÍ
í fullum gangi
Eins og flestir íbúar á Snæ
fellsnesi ættu að vita verður
ársþing knattspyrnusambands
Íslands (KSÍ) haldið í Félags
heimilinu Klifi í Ólafsvík þann 22.
febrúar. Þar munu forráðamenn
allra félaga sem iðka knattspyrnu
á Íslandi hittast og ákveða næstu
skref í framþróun knattspyrnu
á Íslandi.
Eins og gefur að skilja fylgir því
mikið umstang að halda ársþing
af þessari stærðargráðu en hægt

er að gera ráð fyrir að allt að 300
manns heimsæki Ólafsvík í tilefni
þingsins. Undirbúningurinn er
nú á lokametrunum en hann
hefur staðið yfir síðan ljóst var
að Ólafsvík fengi að halda þingið
í lok febrúar í fyrra.
Margir hafa komið að skipu
lagningu þingsins en fulltrúi
Víkings Ó. í skipulagningunni
er Ólafur Steingrímsson. Hann
hefur komið að skipulaginu í
nánu samráði við KSÍ.

Við gefum
Grænt ljós
Grænt ljós Orkusölunnar er 100% græn
endurnýjanleg raforka. Viðskiptavinir
okkar fá Grænt ljós á orkusalan.is.

Komdu í viðskipti

orkusalan.is

Stelpurnar í MÆK gera það gott í tónlistinni

Stúlknabandið MÆK kemur
úr Grundarfirði og hefur vakið
þónokkra athygli að undanförnu
og þá sérstaklega hér á
Snæfellsnesi. Bandið er skipað
ungum stúlkum úr Grundarfirði
og héldu þær veglega jólatónleika
undir lok síðasta árs. Þá er eitt

og annað á döfinni hjá bandinu
sem ætlar að taka árið 2020 með
trukki. Einn meðlima bandsins,
Guðnný Sigurðardóttir, fræddi
okkur aðeins um hljómsveitina.
„Við stunduðum allar söngnám
í Tónlistarskóla Grundarfjarðar
á okkar yngri árum. Frá árinu
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SÖGUMIÐSTÖÐINNI
GRUNDARFIRÐI

Kaffiveitingar

Allir velkomnir!

2015 höfum við fengið tækifæri
ár hvert til þess að koma fram
á bæjarhátíðinni Á góðri stund í
Grundarfirði, ásamt fleiri minni
verkefnum. Það má segja að það
tækifæri hafi komið okkur á blað.
Sumarið 2018 komum við fram
undir nafninu Stúlknabandið
MÆK. Alls erum við fimm stelpur
í bandinu á aldrinum 17-22 ára
og erum allar frá Grundarfirði.
Við vorum ákveðnar í að halda
áfram að syngja saman og vildum
skapa okkur vettvang til enn
fleiri verkefna. Síðan þá höfum
við verið að koma fram við hin
ýmsu tækifæri um landið, en þó
mest á Snæfellsnesi. Við höfum
haldið tvenna jólatónleika,
tvenna garðtónleika, sungið
á árshátíðum, brúðkaupum,
hátíðum, afmælum, jólaböllum,
jólahlaðborðum, Oddfellowfundi
og fleiri viðburðum.”
Jólatónleikar sveitarinnar í

Grundarfirði þetta árið vöktu
mikla athygli, raunar svo mikla
athygli að það þurfti að finna nýjan
vettvang fyrir tónleikahaldið þar
sem kirkjan í Grundarfirði var
á endanum ekki næginlega stór
fyrir alla þá sem vildu koma.
„Síðustu tvö ár höfum við
haldið okkar eigin jólatónleika.
Fyrir síðustu jólatónleika buðum
við krökkum í Grundarfirði
að taka þátt í tónleikunum
með okkur. Við stofnuðum
barnakór sem hittist í desember
á barnakórsæfingum. Við sáum
sjálfar um æfingarnar og gengu
þær vonum framar. Alls voru 20
krakkar í barnakór MÆK. Stefnan
var að halda jólatónleikana í
Grundarfjarðarkirkju. Vegna
mikillar aðsóknar þurftum við
að færa þá upp í Fjölbrautaskóla
Snæfellinga. Tónleikarnir gengu
frábærlega vel og erum við mjög
þakklátar fyrir góðar viðtökur.“
Meðal verkefna MÆK á árinu
2020 er ársþing KSÍ sem haldið
verður í Ólafsvík í febrúar. „Við
erum nú þegar komnar með
nokkur verkefni fyrir árið 2020.
Næst á dagskrá er söngur á
ársþingi KSÍ núna í febrúar. Í
sumar erum við að fara syngja
í brúðkaupi og erum opnar fyrir
enn fleiri verkefnum. Hægt er að
fylgja okkur bæði Facebook og
Instagram undir nafninu MÆK.
Þar eru allar upplýsingar varðandi
bókanir og fleira.“

Jökull Bæjarblað
jokull@steinprent.is
steinprent@simnet.is
436 1617

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

Samkeppni á raforkumarkaði styrkir stöðu notenda

Hægt að óska eftir betri kjörum

Fólk sem býr á hinum svo
kölluðu köldu svæðum, eins og
víða þekkist á Snæfellsnesi, veit
það af eigin raun að rafmagns
reikningurinn verður oft hærri en
almennt gengur og gerist á heitari
svæðum.
Þar sem samkeppni er á mark
aðnum er hins vegar hægt að
lækka rafmagnsreikninginn með
því að óska eftir tilboði hjá Orku
sölunni.
Hafliði Ingason, sölustjóri hjá
Orkusölunni, segist sjá tölur
þess efnis að notkun á rafmagni
á köldum svæðum sé um fimm
til tífalt meiri heldur en notkun á
rafmagni í sambærilegum húsum

á heitum svæðum. Einingaverð sé
svipað en það sé notkunin sem
hækki reikning fólks.
Með samkeppni á orkumarkaði
gefst almennum notendum hins
vegar kostur á að lækka kostn
aðinn við rafmagnsnotkun.
Þessi bransi er í raun svipaður
og það sem tíðkast hjá fyrir
tækjum sem selja eldsneyti, fjar
skiptaþjónustu eða tryggingar.
Það er hægt hringja til okkar og
leita eftir tilboði í notkunina.
Sérkjör fólks fara eðlilega eftir
viðskiptasögu og notkuninni og
er hvert tilfelli skoðað sérstaklega.
Samkvæmt Vísindavef Háskóla
Íslands eru ekki nema 8-9%

heimila landsins sem nota raforku
til húshitunar, á heitum svæðum
eru heimili að nota að meðaltali
um það bil 4.600 kWh af raforku
á ári. Eins og áður segir getur sú
notkun verið fimm til tíu sinnum
meiri á köldum svæðum og því
ljóst að hægt er að spara einhverja
fjármuni með því að óska eftir
tilboði.
En hverjar eru boðleiðir hins
almenna notanda þegar kemur að
því að lækka rafmagnsreikninginn?
Hafliði hjá Orkusölunni segir
best að hafa samband við þjón
ustuver Orkusölunnar og óska
eftir tilboði í notkunina.

Allt rafmagn Orkusölunnar er
vottað 100% grænt og fá því allir
viðskiptavinir fyrirtækisins Græna
ljósið. Græna ljósið er hægt að
sækja með einföldum hætti á
þjónustuvef fyrirtækisins, www.
orkusalan.is.
Þá er Orkusalan eina orkufyrir
tækið á Íslandi sem hefur kol
efnisjafnað allan rekstur og eigin
orkuvinnslu sem hlýtur að teljast
til fyrirmyndar.
Orkusalan á og rekur Rjúkanda
virkjun og er stoltur styrktaraðili
ýmissa samfélagslegra málefna á
Ólafsvík og Snæfellsnesi öllu.

Stykkishólmsprestakall
Stykkishólmskirkja
Guðsþjónusta verður sunnudaginn 26. janúar kl. 14.00.

Stykkishólmur dulbúinn sem Grænland
RÚV mun í næsta mánuði hefja
sýningar í nýrri þáttaröð sem
heitir Thin Ice. Þættirnir eru að
mestu teknir upp í Stykkishólmi.
Um er að ræða stærsta íslenska
kvikmyndaverkefni sem ráðist
var í á árinu 2019. Þættirnir
eru skrifaðir af þeim Birki Blæ
Ingólfssyni, Jónasi Margeiri
Ingólfssyni og Jóhanni Ævari
Grímssyni og verður þáttaröðin
sýnd í öllum Norðurlöndunum.
Um er að ræða spennu og drama
þætti og fara margir af vinsælustu
leikurum Norðurlanda með
hlutverk í þáttunum. Má þar t.d.
nefna Lenu Andre sem frægust
er fyrir leik sinn í kvikmyndinni
The girl with the Dragon Tattoo.
Sagan gerist á Grænlandi en
voru þættirnir að mestu teknir
upp í Stykkishólmi. Var Hólm
urinn því dulbúin sem græn

lenskur bær en tökurnar fóru
fram snemma á seinasta ári.
Meðfylgjandi mynd frá tökum
þáttanna er fengin frá Sagafilm.

Daði nýr framkvæmdastjóri HSH

Í desember tók Daði Jörgens
son við starfi framkvæmdastjóra
HSH í hlutastarfi. Daði tók við
starfinu af Laufeyju Helgu Árna
dóttur. Þá mun Daði einnig
gegna starfi framkvæmdastjóra
Snæfellsnessamstarfsins en sam

starfið er sameiginlegt knatt
spyrnulið Snæfells, UMFG og
Víkings/Reynis sem keppir í
yngri flokkum.
Daði er af höfuðborgarsvæðinu
en hefur undanfarin ár búið á
Snæfellsnesinu. Hann starfaði
í fjögur ár sem hótelstjóri á
Hótel Búðum. Hann starfar
hjá Verkalýðsfélagi Snæfellinga
samhliða starfinu hjá HSH. Daði
býr í Ólafsvík ásamt kærustu og
þremur köttum.
Héraðssamband Snæfellsness
og Hnappadalssýslu (HSH) hefur
þann tilgang að hafa forystu
um sameiginleg hagsmunamál
íþróttafélaga á svæðinu og efla
samvinnu þeirra.

Sterkur sigur hjá
blakstelpunum
Kvennalið UMFG í fyrstu
deildinni í blaki gerði sér lítið
fyrir og sigraði B lið HK þegar
liðin mættust í Grundarfirði á
dögunum.
Stelpurnar í UMFG unnu
fyrstu hrinu 25-19 en HK stúlkur

jöfnuðu með 25-20 sigri í næstu
hrinu. Heimastúlkur unnu næstu
tvær hrinur, 25-17 og 25-19 og
unnu því leikinn að lokum 3-1.
Þar með komu HK stelpur fram
hefndum því HK B sigraði UMFG
í seinasta leik fyrir jólafrí.

Frystiklefinn
og grunnskólinn
í samstarf

Menningarhúsið Frystiklefinn
og Grunnskóli Snæfellsbæjar
hafa formlega hafið samstarf um
kennslu í leiklist og leikrænni
tjáningu. Mun kennslan fara fram
næstu fimm vikurnar.
Kári Viðarsson, stjórnandi Frysti
klefans, mun stýra kennslunni
en verkefnið hófst síðastliðinn
föstudag. Nemendur í 8.-10. bekk
fá tvær kennslustundir á viku í
leiklistinni og mun sú kennsla fara
fram í Frystiklefanum. Nemendur
í 1.-7. bekk fá eina kennslustund
í viku sem fer fram í skólanum
í Ólafsvík og í íþróttahúsinu á
Hellissandi. Kári mun jafnframt
heimsækja Lýsuhólsskóla með

leiklistarkennsluna.
Annars er það að frétta af
Frystiklefanum að árið 2020 er
tíunda árið sem Frystiklefinn
er starfræktur og má búast við
veglegri afmælisdagskrá á árinu
í tilefni áfangans.

Kristófer Reyes
kveður Víking
Hunda-og kattahreinsun
Hunda- og kattahreinsun verður
í áhaldahúsi Grundarfjarðar
Knattspyrnumaðurinn Kristó
fer Reyes lék um helgina sinn
síðasta leik fyrir Víking Ó. í bili.
Kristófer er að semja við lið á
Filippseyjum.
Kristófer, sem verður 23 ára
gamall á árinu, er alinn upp hjá
Víkingi Ó. en hann söðlaði um
og lék með Fram frá árunum
2016-2018. Fyrir tímabilið 2019
flutti hann aftur vestur og lék
með Víkingi í Inkassodeildinni

síðastliðið sumar.
Nú mun hann hinsvegar spila
með ADT í úrvalsdeildinni á
Filippseyjum. Kristófer á rætur
að rekja til Filippseyja og hefur
verið í æfingahópum landsliðsins
þar í landi. Er það óskandi að
sú staðreynd að hann komi til
með að spila í Filippseyjum
muni styrkja stöðu hans hjá
landsliðinu.

Víkingur tapaði í
fjörugum markaleik

Víkingur Ó. mætti Njarðvík
um síðustu helgi en leikurinn var
hluti af æfingamóti sem kennt er
við vefsíðuna Fótbolta.net
Leikurinn var mikill skemmtun
og alls voru skoruð átta mörk
í leiknum. Njarðvík vann að

lokum 5-3 sigur og Víkingur
Ó. hefur tapað báðum leikjum
sínum á mótinu til þessa.
Það voru þeir Ívar Reynir
Antonsson, Ingólfur Sigurðsson
og Hilmar Björnsson sem
skoruðu mörk Víkings Í leiknum.

miðvikudaginn 29. janúar,
milli klukkan 13.00 - 16.30.
Öllum hundaeigendum er skylt
að mæta með sína hunda.

Matarklasi Snæfellsness
Nú er komið að því að stofna Matarklasa Snæfellsness. Matarklasinn verður vettvangur
fyrir samstarf í kringum hverkyns matvælaframleiðslu og er einnig tækifæri fyrir hagsmunaaðila að hittast, deila þekkingu og koma fram með hugmyndir um hvernig hægt
er að efla og styrkja matartengda starfsemi á svæðinu.
Þannig að ef þú vinnur við frumframleiðslu á mat – hvort sem það er sjávarútvegur eða
landbúnaður, rekur veitingastað, mötuneyti eða kaffihús, vinnur við matvælaframleiðslu á einn eða annan hátt, kennslu eða menningatengda starfsemi og/eða hefur
mikinn áhuga á þessum málefnum þá endilega komdu á stofnfund matarklasans.
Ef þig vantar frekari upplýsingar ekki hika við að hafa samband: elin@snaefellsnes.is
Dagskrá
15:00-15:15 Kynning á matarverkefnum Svæðisgarðsins og framtíðarsýn
15:15-16:00 Umræður. Fundargestir fá tækifæri til að hafa áhrif á vinnuna
framundan og stefnuna.
16:00-16:20 Kynning á Sælkeraferðum um Snæfellsnes, verkefni styrkt af
Matarauði Íslands. Útskýrt verður fyrir hverja þetta verkefnið er
ætlað og hvaða leikreglur verða hafðar til hliðsjónar við framkvæmd þessa verkefnis.
16:20- 16:45 Umræða um Sælkeraferðir.
16:45- 17:00 Næstu skref

