
Mikið fárviðri gekk yfir Ísland 
í desember á síðasta ári og víða 
hafði fárviðrið gríðarleg áhrif á 
atvinnulíf og samgöngur. Þá urðu 
einnig miklar truflanir á flutn
ings og dreifikerfi ramagns sem 
truflaði fjarskipti.

Í kjölfar óveðursins skipaði 
ríkis stjórn Íslands átakshóp 
um úrbætur á innviðum. Átaks
hópurinn vann málið í samstarfi 
við sveitafélög og stofnanir til að fá 
úr því skorið hvar nauðsynlegast 
sé að gera betur. 

Katrín Jakobsdóttir, forsætis
ráðherra, sagði í samtali við RÚV 
að þú að innviðirnir á Íslandi séu 
sterkir fyrir verði 900 milljörðum 
varið í að styrkja innviði enn 
frekar á næstu tíu árum. 

Í skýrslu um áhrif óveðursins á 
Vesturlandið, sem aðgengileg er 
á heimasíðu stjórnarráðsins, segir 
að óveðrið í desember hafi haft 
óveruleg áhrif á Snæfellsnesið 
en veðrið hafði minni áhrif á 
Vesturlandið í heild en á mörgun 
öðrum svæðum. Ennfremur 
segir að rafmagnslaust hafi verið 
í Dalabyggð en sökum þess að 
rafmagn fór ekki af á Snæ fells
nesi hafi verið hægt að tryggja 
Dalabyggð rafmagn Raf magns
leysið þar hafi því einungis staðið 
yfir í um þrjá tíma. 

Hvað varaafl varðar kemur 
fram í skýrslunni að nauðsynlegt 
sé að tryggja varaafl í Snæfellsbæ 
og í Grundarfirði þar sem bæjar
félögin tvö séu á köldu svæði og 
öll hús því hituð upp með raf
magni. Engin varaaflstöð sé í 
Grundarfirði en nauðsynlegt sé 
að auka varaafl á Snæfellsnesinu. 

Nokkrar litlar vatnsaflsvirkjanir 
eru á Snæfellsnesinu sem geta nýst 
sem varaafl á ákveðnum stöðum 
en heilt yfir þurfi að gera betur. 
Hitaveita er í Stykkishólmi sem 
rekin er af OR en við dælustöðina 
þar er varaafl

Blaðamaður Jökuls setti sig í 
samband við Kristinn Jónasson, 
bæjarstjóra í Snæfellsbæ og fékk 
viðbrögð hans við skýrslunni 
um Vesturlandið. Við spurðum 
jafnframt hvað í skýrslunni skipti 
mestu máli fyrir Snæfellsnes. 

“Heilt yfir þá líst mér vel á 
þessar tillögur en þær ganga 
út á að styrkja innivið í hverju 
svæði. Hjá okkur skiptir t.d. miklu 
máli að varafl fyrir rafmagn verði 

byggt upp og ætti það ekki að 
taka langan tíma.  Eins verður 
farið í að tryggja varaafl á GSM 
sendum sem skiptir miklu máli 
hvað öryggi íbúa varðar.  Auk 
þess verður hinum ýmsu fram
kvæmdum flýtt eins og t.d. sjó
varnir og hafnaframkvæmdir,“ 
segir Kristinn og bætir við. 

„Það sem vakti þó mestu at hygli 
mína er liður sem heitir „Fram

kvæm dir við varaleiðir“ en það er 
fram kvæmd sem á að fara í árið 
2022 og felst í að sett verður 
bundið slitlag á Laxárdalsheiði 
og Heydal og á að vera varaleið 
ef Holtavörðuheiðin verður ófær.  
Þetta mun einnig skipta okkur 
miklu máli og hjálpa okkur t.d. í 
uppbyggingu í ferðaþjónustunni.“

915. tbl - 20. árg. 5. mars 2020

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Uppbygging innviða á Snæfellsnesi



Stjórn Skógræktarfélags Ólafs
víkur leitaði til félags eldri borgara 
í Snæfellsbæ um aðstoð við málun 
og ýmislega aðra vinnu við skilti til 
að merkja svæði félagsins, félags
menn tóku vel í þessa bón Skóg
ræktarfélagsins og eru nú búnir 
að ljúka því verki með miklum 
sóma. 

Aðspurður sagði Vagn Ingólfs
son, formaður Skóg ræktar
félags ins, að gaman væri að fá 
svona stuðning og að meðbyr 
við Skógræktina væri mikill. Á 
myndini eru félagar úr Félagi eldri
borgara við skiltin en skiltunum 
verður komið fyrir með vorinu. 
Skógræktarfélag Ólafsvíkur 
verður 50 ára á þessu ári og 
fyrir hugað er að planta 5 7.000 
plöntum í sumar og með því hefur 
rétt tæpum 50.000 plöntum verið 
plantað síðastliðin 3 ár.

Skógræktarfélag Ólafsvíkur 
hefur undanfarið fengið góða 
styrki frá fyrirtækjum og félaga sam
tökum og einnig kom myndarlegur 
styrkur frá Snæfellsbæ sem gerir 
þeim kleift að fara í meiri fram
kvæmdir og verður aðal áhersla 

sumarsins lögð á að gera betra 
aðgengi í skóginum og koma þar 
fyrir bekkjum og borðum ásamt 
því að halda áfram í göngu stíga
gerð þannig að það sé auðveldara 
að njóta skógarins. Á næstuni 
stendur til að undirrita samning 
til næstu 75 ára um allt land Skóg
ræktar félags Ólafsvíkur, bæði 
gamalt og nýtt.

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift 
á hvert heimili í Snæfellsbæ, Grundarfirði, 
Stykkis hólmi, Helgafellssveit og Eyja og 
Mikla holts hreppi. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.500

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 
               Sandholt 22a, Ólafsvík
               355 Snæfellsbæ

Netföng: jokull@steinprent.is
               steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Eldri borgarar aðstoða við skógrækt 

Hátíðin “Júlíana  Hátíð sögu 
og bóka” var haldin í Stykkis
hólmi um síðustu helgi. 

Hátíðin var sett í Vatnasafninu 
á föstudagskvöldið og við sama 
tilefni voru verðlaun veitt fyrir 
smásagnakeppni er en það var 
Örvar Smárason sem bar sigur úr 
býtum fyrir söguna sína sem heitir 
Sprettur. Þá fékk  Sigurður Erla 
Guðmundsdóttir viðurkenningu 
á hátíðarsetningunni fyrir 

framlag sitt til menningarmála.
Dagskrá hátíðarinnar var 

afar fjölbreytt og skemmtileg. 
Grunnskólanemur lásu úr bókum 
fyrir íbúa á dvalarheimilinu og 
á leikskólanum í Stykkishólmi 
var sögustund fyrir yngstu 
börnin. Botn var svo sleginn í 
hátíðina með tónleikum með 
hljómsveitinni Ylju sem fram 
fór í Vatnasafninu á laugar dags
kvöldið.

Hátíð sögu og bóka

Lindarholt 4, Ólafsvík 
Húsið er steypt einbýlishús á 
tveimur hæðum á góðum stað. 
Efri hæðin er 82,4fm og skiptist í 
�ísalagða forstofu, hol, rúmgóða 
stofu, tvö herbergi og �ísalagt 
eldhús og baðherbergi. Á stofu 
og herbergjum er mjög gott og 
slitsterkt harðviðarparket (quick 
step). Í eldhúsi er góð innrétting 

og úr stofu og eldhúsi er gott útsýni. Á neðri hæðina sem er 34,1fm er gengið niður 
hringstiga og komið niður á �ísalagt hol og þar er útgangur.
Þá er einnig gott herbergi og mjög rúmgott þvottahús. Steypt loftplata er y�r efri 
hæðinni með góðri einangrun. Gluggarnir eru �estir nýlegir í húsinu og það er klætt 
með áli. Við suðurhlið hússins er góður pallur og einnig 7fm upphitaður geymsluskúr 
er þar einnig. Bílskúrinn 35,1fm var byggður úr steypu 1986 og í honum er heitt og 
kalt vatn. Í honum er þriggja fasa rafmagn. Hitakostnaður hússins pr mánuð er um kr 
32.000. Húsið lítur vel út utan sem innan og er á mjög góðum stað eins og áður sagði.   

Verð kr. 30,3 millj. 

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarsson löggiltur fasteignasali á Valhöll 
fasteignasölu. S:588-4477 Sýningu eignar annast Pétur Steinar Jóhannsson 

aðstoðarmaður fasteignasala í Ólafsvík. S: 893-4718 og rafpóstur psj@simnet.is  

Valhöll fasteignasala kynnir:



Öskudagurinn var í síðustu viku 
en þá gera börn sér jafnan glaðan 
dag, klæða sig upp í búninga, og 
syngja fyrir gotterí.

Börnin í Grundarfirði héldu 
ösku daginn hátíðlegan en þar 
söfn uðust krakkarnir saman í 
íþrótta hús bæjarins. Þar voru 
fjöl margir krakkar í flottum bún
ingum, krakk arnir fóru í leiki og 
fengu sér nammi.

Með fréttinni má sjá myndir frá 
öskudagsgleðinni í Grundarfirði.

Öskudagsfjör í Grundarfirði

Starfsmann vantar 
í félagslega liðveislu í Grundar�rði

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga óskar eftir að ráða starfsmann til 
félagslegrar liðveislu í Grundar�rði. Um er að ræða tímavinnu undir 
leiðsögn starfsmanna FSS, 16 – 20  tímar á mánuði. Greitt er samk. 
kjarasamningum Sambands-Ísl. sveitarfélaga og Sam�ots bæjarstarfs-
mannafélags.

Liðveisla er gefandi og skemmtilegt starf. 

Með liðveislu er átt við persónulegan stuðning og aðstoð sem einkum 
miðar að því að rjúfa félagslega einangrun t.d. aðstoð við að njóta 
menningar, félagslífs, útiveru, dægradvalar og tómstunda ásamt því að 
auka félagsfærni viðkomandi einstaklings. Viðkomandi starfsmaður þarf 
að hafa náð 18 ára aldri og æskilegt er að umsækjandi ha� bílpróf og bíl 
til umráða. 

Markmið félagslegrar liðveislu er: 
*Að veita öryrkjum aðstoð til að þeir geti lifað sjálfstæðu lí�. 
*Að veita aðstoð í tímabundnum veikindum og eða við 

er�ðar félagslegar aðstæður. 

Nánari upplýsingar veitir Brynja Mjöll, ráðgja� Félags- og skólaþjónustu 
Snæfellinga og Sveinn Þór Elínbergsson, forstöðumaður Félags- og 
skólaþjónustu Snæfellinga í síma 430-7800.  

Umsóknum ber að skila til Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga, 
Klettsbúð 4 Hellissandi,  í löturpósti, á netfangið brynja@fssf.is eða með 
því að kíkja í heimsókn.

Það hefur væntanlega ekki 
farið framhjá neinum að COVID
19 kóróna er komin til landsins 
en þegar þetta er skrifað hafa 
fjórtán tilfelli af veirunni verið 
staðfest hér á landi og yfir 300 
manns eru í heimasótthví.

Þó svo að ekki sé þörf á því að 
læsa sig inni og áttast það versta 
er vissulega tilefni til þess að 
fara varlega. Heilbrigðisstofnun 
Vesturlands er í viðbragðsstöðu 
vegna málsins og hefur m.a. 

beint því til fólks að reglulegur 
handþvottur sé ákaflega 
mikilvægur í baráttunni gegn 
útbreiðslu veirunnar. Þá þykir 
einnig æskilegt að sleppa óþarfa 
handaböndum og fólki er bent 
á að hósta ekki hvert framan 
í annað. Betra sé að hósta og 
hnerra í olnbogann frekar en 
hendurnar.

Ef grunur vaknar um smit er 
best að leita ráða í síma 1700.

Förum varlega og þvoum hendur

Sandholt 12, Ólafsvík 
Eignin er suðurhelmingur par- 
húss á einni hæð alls 67,3fm. 
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, 
stofu, eldhús, rúmgott þvotta- 
hús/geymsla, tvö herbergi og 
baðherbergi. Á forstofunni og 
eldhúsi eru �ísar á gól�. Á holi, 
stofu og herbergjum er parket. Á 
baðherberginu sem er nýega 

tekið  í gegn eru �ísar á vegg og gól�. Þar er handklæðaofn og klósettið er upphengt. 
Í eldhúsi er góð innrétting og þar er hiti í gól�. Úr þvottahúsi er gengið út á góðan 
trépall móti suðri. Í húsinu eru vatnsofnar og gluggar líta vel út. Húsið er klætt að utan 
með plasti.  Hitakostnaður er um kr 20.000 pr mánuð.
   

Verð kr. 15,2 millj. 

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarsson löggiltur fasteignasali á Valhöll 
fasteignasölu. S:588-4477 Sýningu eignar annast Pétur Steinar Jóhannsson 

aðstoðarmaður fasteignasala í Ólafsvík. S: 893-4718 og rafpóstur psj@simnet.is  

Valhöll fasteignasala kynnir:



Grásleppuveiði 
hefst 10. mars

Grásleppuveiði hefst 10. mars 
í ár, tíu dögum fyrr en áður. 
Þetta kemur fram á heimasíðu 
Landssambands smábátaeigenda 
(LS) .

Þar kemur jafnframt fram að 
Kristján Þór Júlíus son, sjávar
útvegs og land búnaðar ráðherra, 
hafi skrifað undir reglugerð 
um hrognkelsaveiðar fyrir árið 
2020. Samkvæmt reglugerðinni 
mun veiðin hefjast 10 dögum 
fyrr en venjulega, sérstök svæði 
hafa verið afmörkuð þar sem 
ekki má stunda grásleppuveiðar 
og ekki mega líða meira en 3 
sólar hringar á milli umvitjunar 
neta í stað fjögurra sólarhringa á 
síðustu vertíð.

LS lagði fram kröfu um að 

heildar lengd neta yrði óbreytt 
eða 7.500 metrar og varð ráðherra 
við þeirri kröfu. 

Meðal meðlima LS gætir 
nokkurar óánægju með að veiðum 
sé flýtt fram um 10 daga og er 
það gagnrýnt hversu seint þessar 
upplýsingar skila sér frá ráðherra. 
Þá er einnig uppi óánægja með 
að ekki megi gera hlé á veiðum 
án þess að veiðidagar telji. Með 
slíkri heimild væri hægt að forðast 
meðafla og netatjón þegar gert er 
ráð fyrir langvarandi brælu.

Á meðfylgjandi mynd má sjá 
kort yfir þau svæði þar sem ekki 
má stunda grásleppuveiðar vegna 
hættu á meðafla sjávarspendýra.

Ólafsvík: 710,5 tonn í 57 löndunum
Dragnót: 
Egill SH 36,5 tonn í 3 löndunum 
Guðmundur Jensson SH 47,4 tonn í 3 lönd. 
Gunnar Bjarnason SH 20,6 tonn í 3 lönd. 
Leynir SH 12,4 tonn í 1 löndun 
Steinunn SH 115,6 tonn í 5 löndunum 
Sveinbjörn Jakobsson 18 tonn í 3 lönd.

Lína: 
Brynja SH 15,1 tonn í 2 löndunum 
Kristinn HU 53,3 tonn í 5 löndunum 
Rán SH 25,2 tonn í 3 löndunum 
Signý HU 11,8 tonn í 3 löndunum 
Sverrir SH 12,3 tonn í 2 löndunum 
Tryggvi Eðvarðs SH 29,8 tonn 3 löndunum
Kvika SH 24,1 tonn í 3 löndunum 
Óli G GK 30,9 tonn í 3 löndunum 
Landey SH 9,8 tonn í 3 löndunum

Þorskfiskanet: 
Bárður SH 184 tonn í 7 löndunum 
Ólafur Bjarnason SH 63,6 tonn í 5 lönd. 
 
Rif: 689,9 tonn í 33
Dragnót: 
Esjar SH 28,5 tonn í 2 löndunum 
Matthías SH 23 tonn í 2 löndunum 
Rifsari SH 35,8 tonn í 3 löndunum

Lína: 
Bíldsey SH 22,2 tonn í 3 löndunum 
Gullhólmi SH 13,8 tonn í 1 löndun 
Hamar SH 36,3 tonn í 1 löndun 
Lilja SH 13,5 tonn í 1 löndun 
Rifsnes SH 119,5 tonn í 2 löndunum 
Stakkhamar 26,6 tonn í 3 löndunum 
Tjaldur SH 95,9 tonn í 1 löndun 

Lína:  framh.:  
Örvar SH 51,1 tonn í 1 löndun 
Lína alls: 378,9 tonn

Þorskfiskanet: 
Magnús SH 117,9 tonn í 7 löndunum 
Saxhamar SH 105,8 tonn í 6 löndunum

Arnarstapi: 29,8 tonn í 2
Lína:  
Særif SH 29,8 tonn í 2 löndunum

Grundarfjörður: 528,9 tonn í 19
Botnvarpa: 
Farsæll SH 60,5 tonn í 1 löndun 
Hringur SH 71,4 tonn í 1 löndun 
Runólfur SH 66,8 tonn í 1 löndun 
Sigurborg SH 84 tonn í 1 löndun

Lína: 
Birta SH 4,1 tonn í 2 löndunum

Þorskfiskanet: 
Geir ÞH 45,3 tonn í 4 löndunum 
Hafborg EA 104 tonn í 7 löndunum 
Kap II VE 92,8 tonn í 2 löndunum 

Stykkishólmur: 136,6 tonn í 13
Þorskfiskanet:  
Þórsnes SH 125,8 tonn í 2 löndunum

Lína:  
Kristborg SH 2,7 tonn í 2 löndunum

Plógur: 
Fjóla GK 3,2 tonn í 3 löndunum 
Fjóla SH 3,4 tonn í 3 löndunum 
Sjöfn SH 1,6 tonn í 3 löndun

Aflatölur 
24. febrúar - 1. mars

Herrakvöld Víkings Ó. fór 
fram um síðustu helgi. Þar var 
meðal annars dregið í happa
drætti félagsins. Númer ósóttra 
vinningsmiða má sjá hér að 
neðan.

Hægt er að nálgast vinninga 
á skrifstofu Víkings Ó. alla 
virka daga gegn framvísun 
miða. Fyrirspurnir sendast á 
vikingurol@gmail.com

Dregið í happadrætti 
Víkings

Gjafabréf frá ferðaskrifstofunni VITA – 892 
Zodiac ferð á Jökulsárlón, matur á Pakkhús Höfn 
og gisting á Milk factory guesthouse – 74 
Gjafabréf á gistingu í húsi West Park guesthouse í tvær nætur – 675 
Gjafabréf frá Margt Smátt – 516 
Gjafabréf frá Olís Ólafsvík – 275 
Gjafabréf fyrir tvo í eina nótt í stúdíóíbúð frá Svörtuloftum – 743 
Gjafabréf í hvalaskoðun frá Láki Tours – 836 
Zoon weekend bag – 142 
Ársmiði fyrir tvo á heimaleiki Víkings Ó. – 269 
Ársmiði fyrir tvo á heimaleiki Víkings Ó. – 20 
Nautakjöt frá Syðri Knarrartungu – 470 
Lambaskrokkur frá Syðri Knarrartungu – 874 
Gjafabréf í alþrif hjá Ólabón – 685 
Gjafabréf frá versluninni Hrund – 557 
Gjafabréf frá versluninni Kassanum – 7 
Gjafabréf frá snyrtistofu Kristjönu – 592 
Gjafabréf frá veitingastaðnum Sker – 116 
Gjafabréf frá veitingastaðnum Sker – 640 
Gjafabréf frá Hraun Restaurant – 199 
Bensínkort frá N1 – 31 
Gjafakassi frá Fitness Sport – 208 
Gjafabréf fyrir tvo í Fly over Iceland – 51 
Gjafabréf í verslunina Útgerðina – 255 
Gjafabréf í Sportvörur – 30 
Gjafabréf á Pastel hársnyrtistofu – 566 
lambalæri frá Kjötbankanum  227 
lambalæri frá Kjötbankanum  678

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður



Úrbætur á innviðum
Hugrenningar vegna skýrslu um uppbyggingu innviða

Raforkuöryggi á 
Snæfellsnesi

Hvað varðar raforkuöryggi á 
Snæfellsnesi þá liggur fyrir að 
við hér á Snæfellsnesi erum ekki 
með svokallaða N1 tengingu, en 
með N1 tengingu er verið að 
tryggja afhendingaröryggi þannig 
að ein eining geti fallið úr rekstri 
tímabundið án þess að straumleysi 
eigi sér stað (tvær flutningsleiðir 
að afhendingarstað). Í dag er 
staðan því sú á Snæfellsnesi að 
afhendingar öryggi er stórlega 
ábóta vant og því brýn þörf á við
bótar tengingu á Snæfellsnes. 
Einnig er ljóst að þörf er á 
auknu varaafli enda er í dag 
ekki hægt að sinna forgangsálagi 
með nú verandi varaafli, en þörf 
á auknu vara afli er sérstaklega 
mikil væg sem stendur þar sem 
afhendingar öryggi er ekki 
nægjan legt. Þá er eina tengingin 
á svæðið um 66 kV línu frá 
árinu 1974 sem liggur frá Vatns
hömrum í Vegamót, þannig að 
það er augljóst að við búum við 
gamla lélega tengingu með þeirri 
áhættu sem því fylgir. Samkvæmt 

framan sögðu er því ljóst að það er 
mikil þörf á uppbyggingu innviða 
á svæðinu hvað raforkuöryggi 
varðar. 

Það olli mér hins vegar miklum 
vonbrigðum hversu seint Lands
net áætlar að tryggja tví teng  ingu 
Snæfellsness við megin flutn
ings kerfi á raforku, en í greinar
gerð þeirra er Snæ fells nesið eina 
svæðið á landinu sem mun vera 
undanskilið á næstu 10 árum af 
þeim svæðum sem ekki er hægt 
að sinna forgangsálagi með vara
afli. Það er í raun óásættanleg for
gangs röðun að mínu mati.  

Það er hins vegar ánægjulegt að 
samkvæmt fyrirliggjandi aðgerða
tillögum er stefnt að því að flýta 
langtímaáætlun hvað varðar 
flutningsleiðir á Snæfellsnes sem á 
að tryggja svokallaða N1 tengingu 
á Snæfellsnes. Ég geri ráð fyrir að 
þar sé átt við nýja 132 kV stofnlínu 
frá Glerárskógum í Dalabyggð í 
Vogaskeið á Snæfellsnesi eins og 
sveitarfélögin á Snæfellsnesi hafa 
verið að benda á að sé nauðsynleg 
framkvæmd, en sú framkvæmt var 
lengi á áætlun en tekin út í síðustu 
kerfisáætlun. Þessi lína myndi 
ein mitt skapa hringtenginu 
(N1) á Snæfellsnesi og auka 
veru lega afhendingaröryggi raf
magns. Þessu þurfa sveitar fé
lögin á Snæfellsnesi að fylgja 
fast eftir og tryggja að þessi 
breytta forgangsröðun inn viða
uppbyggingar skili sér skýrt og 
vel til forsvarsmanna Landsnets, 
sem og að halda áfram að krefjast 
þess að tryggt verði nægt varaafl 
fyrir svæðið ásamt endurnýjun á 
línunni frá Vatnshömrum. 

Samgöngukerfið og 
umferðaröryggi þegar 

upp koma óveður
Hvað varðar samgöngukerfið 

á svæðinu og umferðaröryggi 
þegar upp koma óveður þá 
sakna ég þess að í fyrir liggjandi 
aðgerðartillögum er ekki lögð 
til nauðsynleg breyting á fyrir
liggjandi þings ályktunar tillögu 
um sam göngu áætlun þannig að 
tekið sé tillit til mikilvægi vegarins 
um Skógar strönd sem hluta af 
grunnneti sam göngu kerfisins, en í 
fyrir liggjandi samgönguáætlun er 
einungis lagt er til að unnið verði 
við lag færingar á ýmsum stöðum 
á veginum um Skógarströnd á 2. 
og 3. tímabili og þá er tilgreint 
að kostnaður er óviss. Þessi for
gangs röðun í fyrirliggjandi þings
ályktunar tillögu er óásættanleg 
enda er Skógar strandarvegur 
hluti grunn netsins og ætti að vera 
í for gangi við ráðstöfun fjár muna 
skv.  samgönguáætlun. Í fyrir
liggjandi aðgerðartillögum vegna 

óveðursins er einungis tilgreint 
að stefnt sé að auknu fjármagni 
í þessar vegframkvæmd á 2. og 
3. tímabili sem er langt frá því að 
vera ásættanlegt að mínu mati.  

Við höfum verið að halda því 
fram að það sé réttmæt krafa að 
Skógarstrandarvegur verði settur 
á fyrsta tímabil samgönguáætlunar 
m.a. vegna mikilvægi vegarins 
þegar upp koma óveður og í því 
ljósi þá hefði verið eðlilegt að í 
fyrirliggjandi aðgerðartillögum 
yrði lagt til að hefjast ætti handa 
við uppbyggingu vegarins á 
fyrsta tímabili samgönguáætlunar 
þar sem vegurinn getur nýst 
sem varaleið í óveðri, ásamt 
Láxárdalsheiði og Heydal, fyrir 
Holtavörðuheiði og Bröttubrekku 
þar sem þær leiðir liggja mun 
lægra í landinu. 

Jakob Björgvin Jakobsson, 
bæjarstjóri í Stykkishólmi

Slysavarnadeildarinnar Sumargjafar
verður haldinn 

á veitingastaðnum Skeri í Ólafsvík
miðvikudaginn 11. mars nk. kl 20.00

 
Venjuleg aðalfundarstörf

 
stjórnin

Það verður mikið um að vera 
í Stykkishólmi 9.13. apríl þegar 
skeljahátíðin fer fram þar í bæ.

Dagskrá hátíðarinnar er 
fjölbreytt og skemmtileg en 
meðal annars verður hægt að fara 
í siglingu og smakka ýmskonar 
spennandi mat. Hápunktarnir 
eru svo líklega tónleikarnir á 
föstudags og laugardagskvöld. 

Gylfi Ægisson verður með 
tónleika á föstudagskvöldinu 
en á laugardeginum er það 
Bjartmar Guðlaugsson sem mun 
trylla lýðinn.

Vert er að taka það fram að 
frítt verður inn á alla viðburði 
á hátíðinni. Nánari upplýsingar 
um dagskrána má finna á 
visitstykkisholmur.is 

Skeljahátíð í 
Hólminum



Hljóðver í GSNB

Nýverið var nýtt hljóðver tekið 
í notkun í Grunnskóla Snæ fells
bæjar. Í þessu nýja hljóðveri 
verður hægt að taka upp efni fyrir 
kennslu og þáttagerð ásamt því 
að útvarp GSNB verður framvegis 
sent út úr hljóðverinu. 

Kári Rafnsson, húsvörður 
skólans, vígði hljóðverið. Hann 
hefur undanfarna mánuði unnið 
að því að útbúa hljóðverið og 
því þótti það vel við hæfi að 

hljóðverið fengi nafnið Kára
stúdíó.

Nemendur eru þegar farnir 
að prófa hljóðverið en Björg 
Eva Elíasdóttir vígði það form
lega fyrir hönd nemenda á ung
linga stigi skólans. Það verður 
því spennandi að fylgjast með 
störfum nemenda í Kárastúdíó 
næstu misserin.

Það er óhætt að segja að færð 
á vegum á Snæfellsnesi hafi ekki 
verið með besta móti undanfarin 
misseri.

Mikil úrkoma hefur verið auk 
hvassviðris og það eru ekki kjör
aðstæður á þessum slóðum. Vegir 
geta verið sleipir og oft getur 
orðið ansi blint og skyggni lítið 
sem ekkert.

Þeir sem hafa verið á ferðinni 
undanfarið hafa tekið eftir því að 
óvenju margir bílar hafa endað 
utan vegar. Hafa þá ökumenn 
ýmist runnið út af veginum í hálku 
eða einfaldlega keyrt útaf sökum 
skyggnis. Til allrar hamingju eru 
þó ekki upplýsingar um alvarleg 
slys á fólki.

Fjölmargir lentu 
utan vegar

Árlegt herrakvöld Víkings Ó. 
fór fram í félagsheimilinu Klifi í 
Ólafsvík um síðustu helgi.

Alls voru um 60 manns mættir 
á herrakvöldið, skemmtu sér 
saman, og gerðu vel við sig í 
mat og drykk. Sjónvarps og 
útvarpsmaðurinn Rikki G sá 
um veislustjórn og reitti af sér 
brandara. Þá var boðið upp á 
veglegt sjávarréttahlaðborð með 
alls konar góðmeti úr hafinu 

að hætti Lárusar, Stefáns og 
Hilmars.

Ræðumaður kvöldsins var 
Viðar Halldórsson, formaður 
FH, en hann hélt skemmtilega 
ræðu og kom inn á skemmtilegar 
tengingar milli FH og Víkings 
Ó. Einnig var treyjuuppboð auk 
þess sem dregið var í happadrætti 
félagsins. Vinningstölurnar má 
sjá hér í blaðinu. 

Góð stemming á 
herrakvöldi Víkings

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að 
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.

Það er í lagi að skila fyrr.

Upplýsingar um auglýsingaverð 
á www.steinprent.is



Veðrið heldur áfram að hafa 
hamlandi áhrif á eitt og annað 
hér á Vesturlandi. Veturinn hefur 
verið nokkuð þungur og hefur 
til að mynda sett íþróttastarf í 
Snæfellsbæ svolítið úr skorðum.

Áður fyrr þekktist það að 
þegar náttúrulegt gras var á 
knatt  spyrnu vellinum í Ólafsvík 
æfðu allir flokkar Víkings inni 
í íþrótta húsi yfir vetrartímann. 
Íþrótta aðstaðan hafði einnig þau 
áhrif að lið sem kepptu í knatt
spyrnu undir merkjum Snæ fells
nes samstarfsins gátu ekki spilað 
heima leiki í vetrarmótum og 
þurftu því að ferðast í bæinn í 
alla leiki.

Það var svo árið 2018 sem gervi
gras var sett á völlinn en hann 
var formlega vígður sem gervi
grasvöllur í júní árið 2018. Bauð 
það loksins upp á möguleikann á 
því að spila heimaleiki yfir vetrar
tímann.

Fyrsti veturinn á nýja gervi
gras vellinum gekk líka nokkuð 
vel en þann vetur voru einungis 

um 40 dagar sem ekki var hægt 
að nota völlinn. Því var hægt að 
spila yngriflokkaleiki á vellinum 
á tímum þar sem aldrei hafði 
tíðkast að spila, eins og t.d. í 
desember, janúar og febrúar.

Það er hinsvegar allt önnur 
staða uppi núna í vetur. Veðrið 
hefur verið töluvert verra og 
völlurinn verið á kafi í snjó heilu 
vikurnar. Vaskir men hafa reynt 
sitt besta við að moka völlinn 
en alltaf byrjar að snjóa á ný. 
Hefur það haft í för með sér að 
það hefur þurft að að færa til 
og fresta fjölmörgum leikjum á 
vellinum, bæði hjá yngri flokkum 
og meistaraflokki. Hafa dagarnir 
sem ekki er hægt að nota völlinn 
tvöfaldast á milli ára og rúmlega 
það.

Búast má við því að ástandið 
verði svipað eitthvað fram í 
marsmánuð en vonir standa til 
að í kringum mánðarmótin verði 
hægt að nota völlinn meira. 

Knattspyrnufélagið Víkingur 
Ó. hefur fengið markvörðinnn 
Brynjar Atla Bragason á láni frá 
Breiðablik út tímabilið.

Brynjar Atli er einn af efni
legustu markvörðum landsins 
en hann verður tvítugur á árinu. 
Þrátt fyrir ungan aldur á hann að 
baki 54 leiki í deild og bikar fyrir 
Njarðvík. Þá á hann einnig sex 
leiki að baki fyrir yngri landslið 
Íslands.

Brynjar var seldur frá Njarðvík 
til Breiðabliks fyrr á árinu og 
ákváðu Blikar að lána hann út í 
sumar til að öðlast reynslu. Hjá 
Víkingum mun Brynjar veita þeim 
Baldri Olsen og Konráði Ragnars
syni samkeppni um mark varðar
stöðuna.

Emir Dokara hefur gert nýjan 
samning við Víking Ó. Samn ing
urinn er til tveggja ára og gildir 
því út tímabilið 2021.

Emir, sem verður 34 ára á árinu 
hefur leikið með Víkingum frá 
árinu 2011 en hann á að baki 172 
leiki í deild og bikar með liðinu. 

Hann hefur verið fyrirliði undan
farin tvö tímabil.

Emir kemur frá Bosníu en 
árið 2018 fékk hann íslenskan 
ríkis borgara rétt. Til gamans má 
geta að hann var valinn knatt
spyrnumaður ársins hjá HSH árið 
2019.

Lítið hægt að æfa og 
spila á gervigrasinu

Brynjar Atli 
lánaður í Víking

Fyrirliðinn framlengir 
við Víking

kirkjanokkar.is

Æskulýðsguðsþjónustur
verða á sunnudag kl. 14 í Ólafsvíkurkirkju með skólakórnum

og klukkan 20 í Ingjaldshólskirkju með nemendum tónlistarskólans.

Eigum saman stund í kirkju Guðs með börnum okkar og unglingum.



Fyrir okkur öll

Opinn fundur
Félagsheimilinu Kli�
5. mars kl. 20

Opinn stjórnmálafundur með Jóni Gunnarssyni 
alþingismanni og ritara Sjálfstæðis�okksins 
verður í félagsheimilinu Kli�, Snæfellsbæ 
�mmtudaginn 5. mars 2020 kl. 20.

Allir velkomnir

Betri í dag en í gær:
Fyrirlestur með Begga Ólafs

Íþrótta- og æskulýðsnefnd Snæfellsbæjar
býður á áhugaverðan fyrirlestur með Begga Ólafs 
í Grunnskóla Snæfellsbæjar í Ólafsvík
þann 12. mars kl. 17:00.

Markmið með fyrirlestrinum er að efla andlega, félags-
lega og líkamlega vellíðan byggt á kenningum, 
aðferðum og inngripum úr sálfræði.

Beggi Ólafs og er fyrirlesari og knattspyrnumaður sem 
stundar meistaranám í hagnýtri jákvæðari sálfræði og 
þjálfunarsálfræði og hefur mikla ástríðu fyrir sálfræði 
og vellíðan.

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu 
og samfélagsmiðlum Snæfellsbæjar.

Allir velkomnir!
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