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Góðir grannar heimsækja FAS 

Í síðustu viku voru staddir hér á Höfn 
tæplega 50 manns frá samstarfsskóla 
FAS í Nordplus verkefni sem hefur 
verið í gangi í vetur. Verkefnið ber 
á íslensku yfirskriftina Góður granni 
er gulli betri og er þar verið að vísa 
til samskipta Íslands og Danmerkur 
í gegnum tíðina. Fyrir áramót var 
aðal áherslan lögð á að skoða tengsl 
þjóðanna allt þangað til að Ísland varð 
lýðveldi 1944. Þá var samskiptamál 
verkefnisins danska. Um 
mánaðamótin október/nóvember 
fór 27 manna hópur til Danmerkur 
og var þar í rúmlega viku. Auk þess 
að heimsækja samstafsskólann, 
sem er heimavistarskóli í Fårevejle 
á Sjálandi, þá dvöldu íslensku 
krakkarnir hjá fjölskyldum félaga 
sinna yfir helgi og voru þá dreifðir 
um allt Sjáland. Í ferðinni voru einnig 
margir sögufrægir staðir skoðaðir, 
s.s. Rósenborgarhöll og dómkirkjan 
og víkingasafnið í Hróarskeldu 
auk þess sem gengið var um slóðir 
Íslendinga í dönsku höfuðborginni. 

Eftir áramótin voru áherslur aðrar. 
Í fyrsta lagi var þá samskiptamálið 
enska og þá var líka sjónum beint að 
Sjálfbærnimarkmiðum Sameinuðu 
þjóðanna og sérstaklega að þeim 
markmiðum sem fjalla um ábyrga 
neyslu, loftlagsbreytingar og 
breytingar í sjó. Í skólanum í Fårevejle 
var mikill áhugi fyrir því að taka þátt 
í verkefninu og fá að fara í ferð til 
Íslands. Venjan er þó sú að jafnmargir 
nemendur séu í hvoru landi í svona 
verkefnum og þeir búi hverjir hjá 
öðrum meðan á heimsóknum 
stendur. Það var því nokkur áskorun 
að koma um 50 manns fyrir því 
aðstæður eru mismunandi hjá fólki. 
Á endanum tókst að koma öllum fyrir 
í heimahúsum á meðan að gestirnir 
dvöldu hér. Þetta er fjölmennasta 
verkefni sem FAS hefur tekið þátt í 
hingað til. 
Dagana hér eystra var mikil dagskrá 
í gangi og auk þess að vinna að 
sameiginlegum verkefnum með 
íslenska hópnum fóru gestirnir í 

margar heimsóknir bæði í stofnanir 
og fyrirtæki á staðnum. Íslensku 
nemendurnir höfðu undirbúið og 
skipulagt dagskrána. Það verður að 
segjast eins og er að okkar fólk stóð 
sig þar frábærlega vel. Það er líka 
alveg einstakt og ómetanlegt hversu 
fyrirtæki og stofnanir eru tilbúin 
til að taka á móti gestum og segja 
frá þeirri starfsemi sem fer fram 
innandyra. Fyrir það erum við afar 
þakklát og ekki síður eiga fjölskyldur 
okkar nemenda þakkir skyldar því 
stór hluti nemenda tók að sér tvo 
gesti eða jafnvel fleiri. 
Sameiginlegri dagskrá á Höfn 
lauk svo á föstudagskvöldið með 
pizzuhlaðborði á Hótel Höfn í boði 
gestanna. Þar voru einnig veittar 
viðurkenningar fyrir þátttöku í 
verkefninu og liðið sem bar sigur 
úr bítum í ratleik sem fór fram á 
miðvikudag fékk verðlaun fyrir 
frammistöðuna. 
Strax síðastliðið haust var leitað 
tilboða í flug og hagstæðustu tilboðin 
komu frá WOW og var þeim tekið. 
Báðir hóparnir pöntuðu flug með 
WOW. Þegar íslenski hópurinn var 
ytra bárust fréttir af því að flugfélagið 
ætti í vandræðum en það fór þó allt 
vel. Undanfarnar vikur höfum við 
áhyggjur af síendurteknum fréttum 
af vandræðum WOW og það var 
nokkur léttir þegar gestirnir voru 
komnir til landsins í byrjun síðustu 
viku. Það var hins vegar mikið áfall 
að heyra af því um miðja viku að 
flugfélagið væri hætt starfsemi. 
Það er nefnilega ekki sjálfgefið að 
það sé hægt að koma svo stórum 
hópi í flug með litlum fyrirvara. Þau 
mál leystust þó farsællega og fékk 
hópurinn flug til Kaupmannahafnar á 
sunnudagskvöldið. 
Eins og í mörgum fyrri 
samstarfsverkefnum hefur verið gerð 

vefsíða fyrir verkefnið. Þar er að finna 
upplýsingar um þátttakendur, helstu 
verkefni og svo dagbókarfærslur með 
ferðasögunum. Slóðin á verkefnið er 
https://godnabo.fas.is/. Þetta verkefni 
hefur gengið ljómandi vel en það 
verður þó að viðurkennast að þegar 
báðir hópar eru komnir saman eru 
það rúmlega 70 manns og það er 
nokkuð flókið að skipuleggja vinnu 
fyrir svo stóran hóp svo allt gangi vel. 
Það er alltaf gaman að sjá að í 
samstarfsverkefnum sem þessum þá 
verða margir þátttakendur góðir vinir 
og mynda góð og náin tengsl sem 
jafnvel eiga eftir að vara til framtíðar. 
Miðað við hversu ánægðir gestirnir 
okkar voru með Íslandsdvölina er 
ekki ólíklegt að við eigum eftir að sjá 
einhverja þeirra aftur hérlendis. 
Kærar þakkir öll sem aðstoðuðu 
okkur á einn eða annan hátt. 

Hjördís og Guðmundur Ingi 

Dear parents of the students at FAS
To all of you, who opened your homes 
and housed Danish students during 
our stay in Höfn. We wish to give you 
a heartfelt thank you. Thank you for 
taking such good care of the students. As 
you all may very well know, teenagers 
can be both smelly and lazy and yet you 
chose to house more of them; -some of 
you several even. 
All our students have had an 
unforgettable time in your beautiful 
town, were both you as well as the 
local community showed us all what 
hospitality truly means. For that we are 
very grateful. 
Thank you all 

Best wishes
The teachers and students from 

Fårevejle Efterskole
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Bjarnaneskirkja
Sunnudagaskóli  
7. apríl kl. 11:00
Söngur og gleði. Saga sögð, 
djús og kex eftir stundina. 
Allir fá myndir til að lita. 

Verið hjartanlega velkomin.

Prestarnir

FÉLAGSSTARF 
FÉLAGS ELDRI 
HORNFIRÐINGA
MINNUM Á: 
LEIKFIMI Í SAL á þriðjudögum kl. 16:30 og 
SUNDLEIKFIMINA á fimmtudögum kl. 16:00. 
Þá eru íþróttatímar í íþróttahúsinu kl. 12:00 á 
miðvikudögum, badminton ofl. 
Gott að ganga á tartanbrautinni á 
íþróttavellinum. Alltaf gott að hreyfa sig !
Munið skráningu í SUMARFERÐINA 23.-26. 
september. HRINGJA Í GUÐBJÖRGU í síma 
478-1336, 
GSM: 866-1336

Svalbarð 5 • Sími: 848-3933

Útgefandi: ........... HLS ehf.

Ritstjóri og  
ábyrgðarmaður: . Tjörvi Óskarsson
Netfang:  ............. tjorvi@eystrahorn.is
Prófarkalestur .... Guðlaug Hestnes
Umbrot:  ............. Tjörvi Óskarsson
Prentun:  ............. Litlaprent

ISSN 1670-4126

Vildaráskrift
Nýir vildaráskrifendur 
velkomnir í hópinn.

HLS ehf. 
Rnr. 0537-14-409068 

Kt. 500210-2490

Eystrahorn

Bifreiðaskoðun á Höfn  
8., 9. og 10. apríl.

Tímapantanir í síma 570-9090 
fyrir kl. 16:00 föstudaginn 5. apríl.

Næsta skoðun 13., 14. og 15. maí.

Þegar vel er skoðað

HÖFN

APRÍL
8.

OPINN ÍBÚAFUNDUR
UM ATVINNU- OG
MENNINGARMÁL

Frekari upplýsingar um íbúafundina má sjá á heimasíðu 
Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga sass.is 

Atvinnumál kl: 14:00-16:00
Menningarmál kl: 16:00-18:00 
Staðsetning: Nýheimar
Kaffi hressing í boði

Aðalfundur 
Búnaðarsambands Austur- Skaftfellinga
Aðalfundur Búnaðarsambands Austur-Skaftfellinga 
verður haldinn laugardaginn 13. apríl í 
félagsheimilinu Holti kl.13:00. 

Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf. 
Gestur fundarins verður Guðrún Sigríður 
Tryggvadóttir nýr formaður BÍ. 
Allir félagsmenn velkomnir.

Stjórn BASK

FÓTAAÐGERÐ OG 
LITUN Á AUGNAHÁR OG BRÚNIR

Verð á Höfn í Sporthöllinni  
frá mánudeginum 8. apríl til 

fimtudagsins 11. apríl
Pantanir í síma 8 200 593

Kær kveðja, Edda Lára Guðgeirsdóttir 
lögg. fótaaðgerðafræðingur
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Íbúar í Sveitarfélaginu Hornafirði eru hvattir 
til að taka þátt í mótun nýrrar Sóknaráætlunar 
Suðurlands með þátttöku á íbúafundum  
8. apríl, um menningarmál annars vegar og 
um atvinnumál og nýsköpun hins vegar. 
Nú er fyrsta tímabili Sóknaráætlunar 
Suðurlands að ljúka, 2015 til 2019. 
Verkefnið um sóknaráætlun hefur þróast 
mikið á tímabilinu, bæði hjá Samtökum 
sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) sem og 
hjá ríki. Það má segja að tilraunaverkefninu 
um sóknaráætlanir landshluta sé hér með 
að ljúka og við taki nýtt tímabil þar sem 
við mörkum okkur stefnu til framtíðar og 
byggjum á reynslu fyrra tímabils.
Sóknaráætlun Suðurlands 2015-2019 hefur 
skilað 68 fjármögnuðum verkefnum eða 
aðgerðum fyrir um 240 mkr. sem snerta 
byggðamál og byggðaþróun í landshlutanum. 
Jafnframt hefur verið úthlutað úr 
Uppbyggingarsjóði Suðurlands, sem er hluti 
af Sóknaráætlun Suðurlands, fyrir um 70 til 90 
mkr. árlega. Auk þessa hefur stefnumörkun 
Sóknaráætlunar Suðurlands haft áhrif á störf 
SASS á sviði byggðaþróunar, s.s. í gegnum 
áherslur Uppbyggingarsjóðs Suðurlands, í 
atvinnuþróun og ráðgjöf á vegum SASS og 
með einstökum verkefnum. 
Með lagasetningu um sóknaráætlanir frá 
árinu 2015 og Byggðaáætlun 2018 til 2024, 

hafa jafnframt verið stigin skref í þróun 
stefnumörkunnar sem fylgt er nú eftir 
með fjármögnuðum aðgerðum. Meðan 
Byggðaáætlun tekur til landsins alls eru 
sóknaráætlanir landshluta einskorðaðar 
við sérstöðu hvers landshluta fyrir sig, 
með sértækum verkefnum og á ákveðnum 
málefnasviðum. 
Sóknaráætlun Suðurlands 2020 til 2024 mun 
amk. innihalda eftirfarandi stefnur:
• Menningarstefna Suðurlands
• Atvinnu- og nýsköpunarstefna 

Suðurlands
• Umhverfis- og auðlindastefna 

Suðurlands
Ef þessi málefnasvið höfða til þín þá viljum  
við taka vel á móti þér á íbúafundi um 
ofangreind málefni. Svo stefnur okkar 
verði raunhæfar og tali okkar máli, þurfa 
íbúar að koma að mótun þeirra. Þegar hafa 
verið haldnir sjö íbúafundir umhverfis- og 
auðlindamál á Suðurlandi með þátttöku um 
200 íbúa. 
Íbúafundir verða haldnir í Nýheimum 
mánudaginn 8. apríl. Íbúafundur um 
atvinnumál og nýsköpun verður haldinn 
kl. 14:00 til 16:00. Sama dag verður haldinn 
íbúafundur um menningarmál kl. 16:00 til 
18:00. Niðurstöður íbúafundanna munu, 
ásamt niðurstöðum annarra íbúafunda í 

l a n d s h l u t a n u m , 
leggja grunn 
að stefnum 
landshlutans í 
m á l a f l o k k u n u m . 
N i ð u r s t ö ð u r 
íbúafundanna á 
Hornafirði verða 
jafnframt afhentar 
sveitarfélaginu og 
kunna þá að nýtast 
jafnt sveitarfélaginu 
og landshlutanum í heild í þeim málefnum.
Það er markmið okkar að þátttaka verði góð 
svo áhrif og áherslur íbúa komist til skila inn 
í nýja Sóknaráætlun Suðurlands 2020 til 2024. 
Með von um góða þátttöku og gott samstarf. 

Þórður Freyr Sigurðsson, sviðsstjóri 
Þróunarsviðs SASS og verkefnastjóri 

Sóknaráætlunar Suðurlands

Ný Sóknaráætlun Suðurlands 2020 til 2024

Auglýsing um skipulagsmál
Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti á 
fundi sínum þann 13. desember 2018 að auglýsa tillögu að 
nýju deiliskipulagi Mjólkurstöðin.
Skipulagssvæðið er um 0,6 ha að stærð. Það er við 
innkomuna á Höfn og liggur að Hafnarbraut að austanverðu, 
lóðum við Dalbraut að sunnan og vestanverðu og lóð 
Hvítasunnukirkjunnar að norðanverðu. Lóðin er gróin, á 
henni er eitt hús þar sem rekið er gistiheimili. Gert er ráð 
fyrir bílastæðum í tengslum við starfsemina.
Deiliskipulagstillagan ásamt greinargerð verður til 
kynningar í Ráðhúsi sveitarfélagsins að Hafnarbraut 27, 
780 Höfn og á heimasíðu sveitarfélagsins hornafjordur.is/
stjornsysla undir skipulag í kynningu frá 4. apríl 2019 til 
20. maí 2019.
Sveitarfélagið Hornafjörður óskar eftir umsögn vegna 
deiliskipulagstillögunnar skv. skipulagslögum nr. 
123/2010. 
Frestur til að skila inn athugasemdum er til 20. maí 
2019 og skal skila skriflega á bæjarskrifstofur Hornafjarðar 
Hafnarbraut 27, 780 Höfn eða á netfangið skipulag@
hornafjordur.is
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Föstudaginn 5. apríl lokar sundlaugin
kl.18:00 vegna árshátíðar starfsfólks.

Kveðja: starfsfólk sundlaugar.

LOKAÐ 

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

Föstudaginn 5. apríl lokar sundlaugin
kl.18:00 vegna árshátíðar starfsfólks.

Kveðja: starfsfólk sundlaugar.

LOKAÐ 

Í lok maí á síðasta ári var samið um það milli Norðlenska 
matborðsins ehf. og Sláturfélagsins Búa svf. að leigusamningi 
Norðlenska á sláturhúsinu og þar með starfsemi þeirra, sem 
verið hefur frá árinu 2005, lyki þann 30. júní  2019.
Á aðalfundi Sláturfélagsins Búa svf .  þann 12. apríl 2018 var 
samþykkt  áskorun á stjórn félagsins að leita allra leiða til að 
tryggja áframhaldandi rekstur sláturhússins á Höfn  eftir að 
leigusamningi Norðlenska lyki.  
Stjórn félagsins hefur frá þessum tíma unnið að þessu markmiði 
með margvíslegum hætti  og um skeið leit út fyrir að búið væri 
að leggja grundvöll að áframhaldandi starfsemi sláturhússins.    
Því miður brugðust þær vonir óvænt í byrjun marsmánaðar og 
nú liggur ljóst fyrir að ekki mun verða  hefðbundinn rekstur 
sláturhússins eftir 30. júní n.k. og Norðlenska matborðið ehf 
mun hætta starfsemi sinni hér á Höfn á þeim tíma.
Stjórn félagsins mun áfram kanna hvaða grundvöllur gæti 
verið fyrir starfsemi í húsinu þó svo að hún verði með öðrum 
hætti en verið hefur undanfarna áratugi.

Stjórn Sláturfélagsins Búa svf.

Starfsemi sláturhússins á Höfn

Auglýsing um framkvæmdaleyfi
Sveitafélagið Hornafjörður  hefur samþykkt að 
veita framkvæmdaleyfi vegna varnargarðs í Hólmsá 
á Mýrum og að verkið skuli ekki háð  mati á 
umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/ 2000. 
Ákvörðunina má kæra til úrskurðarnefndar umhverfis 
og auðlindamála til 3. maí 2019.

Höfn í Hornafirði 2. apríl 2019
F.h. bæjarstjórnar, Gunnlaugur Róbertsson

skipulagsstjóri

Kynningarfundur um skipulagsmál
Kynningarfundur vegna tillögu að 
aðalskipulagsbreytingu og deiliskipulagi Háhól-
Dilksnes og deiliskipulagstillögu vegna virkjunar 
í Birnudal verður haldinn fimmtudaginn 11. apríl 
2019 kl. 12:00. Fundurinn verður haldinn í Ráðhúsi 
Sveitarfélagsins að Hafnarbraut 27.

Gunnlaugur Róbertsson
skipulagsstjóri

FERMINGARTILBOÐ
Rúm, verð frá 89.400kr dýnuhlíf fylgir með.
Allt í herbergið fyrir fermingar barnið
náttborð, rúmföt, rúmteppi,speglar, hillur, 
lampar og fl.
Einnig úrval af fallegu skarti frá Sign og Asa.
Tjöld og svefnpokar frá Everest og margt 
fleira.
Vorum að fá nýja sendingu af fallegum 
grænum og 
blómstrandi 
pottablómum  
Verið velkomin

Símar:  478-2535 / 898-3664 
Opið: virka daga kl. 13:00 - 18:00 

Húsgagnaval

SKAPANDI MARGMIÐLUNARSTOFA
Þrívíddargrafík,

umbrot og auglýsingagerð.
Hafðu samband: 

 tjorvi@upplausn.is  
eða í síma  
848-3933.
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Undanfarið hefur Umhverfis Suðurland 
birt punkta um forræktun matjurta fyrir 
sumarið en heppilegt er að byrja á slíkum 
vorverkum í mars eða apríl. Fyrir þá 
sem fyllast verkkvíða er gott að vita að 
einnig er hægt að fara styttri leiðina og 
kaupa eða fá plöntu til að sinna heima. 
Kryddjurtir eins og basil, steinselja, 
mynta, kóríander, graslaukur og fleiri eru 
aðgengilegar í matvöruverslunum og lítið 
mál að umpotta eða planta þegar heim er komið. Kryddjurtum 
er gjarnan sáð mjög þétt fyrir matvöruverslanir og því ráð að ná 
þeim í sundur við rótina og umpotta með góðu plássi svo hver 
planta fái að njóta sín og þær kæfi ekki hverja aðra. Kryddjurtir 
þarf að vökva mjög vel, sérstaklega meðan hún rótar sig í nýjum 
potti, og halda á björtum stað, t.d. eldhúsglugga. Klippa má ofan 
af plöntunum og nýta beint í mat en þannig verður hún einnig 
mjög þétt og falleg. Við hvetjum sunnlendinga til að spreyta sig 
á eigin ræktun og deila afrakstrinum á #umhverfissudurland

Kryddjurtir í gluggann

Ársfundur Nýheima þekkingarseturs 
verður haldinn í Nýheimum miðvikudaginn  

10. apríl kl. 16:30.
Dagskrá 

1. Venjuleg ársfundarstörf samkvæmt    
 samþykktum Nýheima þekkingarseturs

 a) Skýrsla stjórnar
 b) Ársreikningur Nýheima þekkingarseturs
 c) Skipun í embætti stjórnar 

2. Önnur mál  

Allir íbúar eru velkomnir og hvattir til að mæta

Stjórn Nýheima þekkingarseturs

SUSHI NÁMSKEIÐ  

Hefur þig alltaf langað að læra hina japönsku list 
að búa til Sushi?  Kíktu þá á okkur 12. apríl. 

Takmarkaður sætafjöldi í boði,  skráning fer 
fram í síma 6628281 fyrir 10. apríl.Verð kr. 6500 
allt til sushigerðar innifalið og 1 drykkur 

COUNTRY KVÖLD 26. APRÍL KL. 20 

12. APRÍL KL. 19 

Setjið upp kúrekahattinn og kíkið við.             
Johnny&Chrissy ætla að kenna áhugasömum 
nokkur lauflétt spor undir eðal country tónum. 

fram eftir kvöldi.  

Markaðurinn verður haldinn  
laugardaginn 13. apríl á Hafinu,  

Heppuvegi 5, frá kl. 12:00 – 16:00.
Einnig verður opið hjá Hirðingjunum þann dag.

Markaðurinn er samstarfsverkefni sveitarfélagsins,  
Hafsins og Hirðingjanna. 

FLÓAMARKAÐUR



Lægra verð – léttari innkaup

Sætar kartöflur

149KR/KG
ÁÐUR: 298 KR/KG -50%

Alabama grísagrillsneiðar
Stjörnugrís

838KR/KG
ÁÐUR: 1.398 KR/KG

Danpo kjúklingabringur
900 gr

1.274KR/PK
ÁÐUR: 1.698 KR/PK

Nauta innralæri
Roastbeef

2.799KR/KG
ÁÐUR: 3.998 KR/KG

Úrbeinað lambalæri
með piparosti
Kjarnafæði

2.144KR/KG
ÁÐUR: 2.859 KR/KG

GÆÐAMATUR Á GÓÐU VERÐI Í NETTÓ!

Bleikjuflök
Beinlaus með roði

2.029KR/KG
ÁÐUR: 2.898 KR/KG

LJÚFFENGUR SUNNUDAGSMATUR!

BBQ Víkingagrís
Kjarnafæði

1.525KR/KG
ÁÐUR: 2.179 KR/KG

Striploin/nautahryggvöðvi
Skare

2.999KR/KG
ÁÐUR: 4.998 KR/KG

-40%

-25%

-40%

-25% -30%

-30%

-30%

Tilboðin gilda meðan birgðir endast • Birt með 
fyrirvara um prentvillur og myndavíxl • Vöruúrval 

getur verið breytilegt milli verslana.

Tilboðin gilda 4. - 7. apríl 2019


