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Samtök sunnlenskra sveitarfélaga undirrita nýjan 
samning um Sóknaráætlun Suðurlands til ársins 2024

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, 
mennta- og menningarmálaráðherra og 
fulltrúar landshlutasamtakanna undirrituðu 
nýverið nýja sóknaráætlunar samninga við 
hátíðlega athöfn í ráðherrabústaðnum. 
Eva Björk Harðardóttir formaður stjórnar 
Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga 
(SASS) undirritaði samninginn fyrir 
hönd samtakanna. Grunnframlag ríkisins 
til samninganna árið 2020 nemur 716 
milljónum króna en með viðaukum og 
framlagi sveitarfélaga nema framlög alls 929 
milljónum króna. Heildargrunnframlag ríkis 
og sveitarfélaga til Suðurlands árið 2020 
verða rúmlega 118 mkr. 
Samningarnir byggja á lögum um 
byggðaáætlun og sóknaráætlanir og gilda 
til fimm ára, 2020-2024. Markmið laganna er 
að efla byggðaþróun og auka samráð milli 
ráðuneyta á sviði byggðamála, innan hvers 
landshluta og milli stjórnsýslustiga, jafnframt 
að færa til sveitarstjórna aukna ábyrgð á 
sviði byggða- og samfélagsþróunar. Forsögu 
sóknaráætlana má rekja til ársins 2011 
þegar byrjað var að þróa hugmyndafræðina 
innan Stjórnarráðsins en fyrstu samningar 
um sóknaráætlanir landshluta voru gerðir 
árið 2013. Sóknaráætlanir landshluta eru 
þróunaráætlanir sem fela í sér stöðumat 
viðkomandi landshluta, framtíðarsýn, 
markmið og aðgerðir til að ná þeim 
markmiðum. Markmiðið er að ráðstöfun 
þeirra fjármuna sem varið er til verkefna í 
einstökum landshlutum á sviði samfélags- og 
byggðamála byggi á áherslum heimamanna. 

Ársþing Samtaka sunnlenskra 
sveitarfélaga samþykkir 

Sóknaráætlun Suðurlands 2020 – 
2024 

Sóknaráætlun Suðurlands 2020-2024 
tekur gildi um næstu áramót. Svæði 
Sóknaráætlunarinnar nær yfir sveitarfélagið 
Höfn í austri, að Hellisheiði í vestri og til 
Vestmannaeyja í suðri. Á svæðinu búa um 
30 þúsund manns í 15 sveitarfélögum. 
Áætlunin var samþykkt á ársþingi SASS 
sem haldið var 24.-25. október s.l. Samtökin 
sjá um að framfylgja áætluninni með 
fyrrgreindu fjármagni frá mennta- og 
menningaráðuneytinu, atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytinu og sveitarfélögum á 
Suðurlandi. Nýja sóknaráætlunin tekur við af 
þeirri fyrstu sem gerð var fyrir landshlutann 

og var ákveðin frumraun og skilaði samtals 
69 verkefnum á Suðurlandi. Í nýju áætluninni 
má sjá nýjar áherslur, þar má nefna umhverfi 
og samfélag en auk þeirra er áfram unnið 
með atvinnu- og nýsköpun. Áætlunin byggir 
m.a. á áherslum heimamanna sem fram 
komu á einum stórum samráðsvettvangi 
og íbúafundum sem haldnir voru um allt 
Suðurland s.l. vor. 
Ný Sóknaráætlun tengist markmiðum 
ríksstjórnarinnar og heimsmarkmiðum 
sameinuðu þjóðanna. Áherslur og mælanleg 
markmið sóknaráætlunar Suðurlands verða 
innleidd í gegnum aðgerðir og verkefni 
Uppbyggingarsjóðs Suðurlands annars vegar 

og hins vegar í gegnum þau áhersluverkefni 
sem ráðist verður í árlega á Suðurlandi. 
Framundan er mikil vinna við að móta 
verkefni sem vinna skal á næstu árum. Á 
heimasíðu SASS er hægt að skoða betur nýja 
Sóknaráætlun Suðurlands 2020-2024, þar 
er einnig hægt að senda inn verkefnatillögu 
um áhersluverkefni sem tengist nýrri 
sóknaráætlun. Á heimasíðunni er líka hægt 
er að sjá áhersluverkefnin sem unnin hafa 
verið á Suðurlandi frá árinu 2015. 

Guðlaug Ósk Svansdóttir 
verkefnastjóri

Eva Harðardóttir formaður stjórnar SASS, Siguður Ingi Jóhannsson samgöngu- og sveitarstjórnar ráðherra og Lilja 
Dögg Alfreðsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra við undirritun samningsins. 

Megináherslur nýrrar sóknaráætlunar Suðurlands 2020-2024
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FÉLAGSSTARF FÉLAGS 
ELDRI HORNFIRÐINGA
Minnum á 
JÓLATÓNLEIKANA – UNDIR VATNAJÖKLI Í 
HAFNARKIRKJU  ÞANN 1.DES. KL. 20:00.
Forsala aðgöngumiða á tónleikana er í 
NETTÓ föstudaginn 29.nóv.frá kl. 16:00-18:00. 
Miðaverð 2500 kr.  
Ath. ekki tekin kort. Góða skemmtun !
Samveran verður ekki föstudaginn 29.nóv. 
Næst eftir áramót. 
Hittumst heil !

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

MINNINGARKORT
Minningarkort 
Brunnhólskirkju eru 
fáanleg hjá

Eydísi Benediktsdóttur, Höfn, 
í síma 849-3429, og hjá 
Guðrúnu Guðmundsdóttur í Hólmi, 
í síma 849-3433.

Vildaráskrift
HLS ehf. 

Rnr. 0537-14-409068 
Kt. 500210-2490
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Kynningafundir um 
fjárhagsáætlun

Kynningafundir um framtíðarverkefni og 
fjárhagsáætlun 2020 verða haldnir á 
eftirfarandi stöðum.
• Hofgarði 28. nóvember kl. 17:00.
• Holti 28. nóvember kl. 20:00.
• Nýheimum 29. nóvember kl. 12:00 á 

föstudagshádegi.
Íbúar eru hvattir til að mæta á fundina og 
kynna sér rekstur sveitarfélagsins og eiga 
samtal við bæjarstjóra, starfsmenn og 
kjörna fulltrúa. 

Matthildur Ásmundardóttir bæjarstjóri.

Atvinnu og menningarmálanefnd Hornafjarðar auglýsir eftir
umsóknum um menningarstyrki Sveitarfélagsins Hornafjarðar.

Verkefnastyrkir eru veittir til einstaklinga, félaga og samtaka er 
vinna að verkefnum sem falla undir fagsvið atvinnu- og 
menningarmálanefndar og eru veittir til ákveðinna skilgreindra 
verkefna. 

Rekstrarstyrkir eru veittir til félaga og samtaka er vinna að 
verkefnum sem falla undir fagsvið atvinnu- og 
menningarmálanefndar og eru með sýnilega starfsemi. 

Nánari upplýsingar eru veittar í Menningarmiðstöð Hornafjarðar
Litlubrú 2,eða á heimasíðu sveitarfélagsins, www.hornafjordur.is
undir stjórnsýsla /reglur og samþykktir.

Umsóknarfrestur er til 20.12. 2019  og er umsóknir að finna á 
íbúargátt sveitarfálgsins á ibuagatt.hornafjordur.is/

Umsóknir um menningarstyrki 2020

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

Snorri Snorrason  
lögg. fasteignasali 
Sími: 478-2000 
GSM: 895-2115
snorri@valholl.is

“GAMLA SUNDLAUGIN” 
Einstakt tækifæri til að 
eignast þessa sérstöku 
fasteign.
Húsið er skráð safn  og 
er  322,4 m²  sem skiptist 
í 105,1 m² hæð, 3,7 m² 
stigahús og 213,6 m² 
kjallara. Sundlaugarkarið er 
75 m². eða 12,5 m á lengd 
og 6m á breidd.

MÁNABRAUT 2, HÖFN 
Gott fullbúið 169 m² 
einbýlishús ásamt   
33,6m² bílskúr, samtals 
202,6m². Góðar stofur, 4 
svefn herbergi,  nýtt bað
herbergi,  2 verandir og 
yfirbyggðar svalir.

MIÐTÚN 24, HÖFN  
Mikið endurnýjað  
133,7m² timbur einbýlis
hús ásamt  ca 40 m² 
bíl skúrsplötu.
Nýtt eldhús, nýir gluggar, 
útihurðir, einangrað og 
klætt

TIL SÖLU OG LEIGU
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Tvö námskeið í mennta-
verkefninu ADVENT (Adventure 
Tourism in Vocational 
Education and Training) hafa 
verið prufukeyrð frá því síðast 
var sagt frá verkefninu hér á 
síðum Eystrahorns. Þetta voru 
námskeiðin Túlkun strandsvæða 
sem fram fór í Skotlandi í 
september sl. og Vöruþróun sem 
fram fór í Finnlandi í nóvember. 
Þátttakendurnir í þessum 
námskeiðum komu líkt og í fyrri 
prufukeyrslum frá skólum og 
fyrirtækjum í samstarfslöndum 
ADVENT; Finnlandi, Skotlandi 
og Íslandi.
Bæði þessi námskeið byggðu á 
náttúru og menningu landanna 
þar sem fræðin voru aðeins 
skoðuð í kennslustofunni en 
þó aðallega úti á vettvangi. 
Námskeiðin sjálf voru þó ólík 
vegna mismunandi viðfangsefna 
hvors um sig.
Námskeiðið í Skotlandi fjallaði 
um ströndina, þ.e. hafið og 
fjöruna, og leiðir til að njóta og 
nýta þennan hluta náttúrunnar 
í tengslum við ævintýraferðir 
og almenna útivist. Fyrir 
Íslands hönd tóku Tryggvi V. 
Tryggvason nemandi í FAS og 
Vigfús Ásbjörnsson frá Artick 
Guide þátt í að prufukeyra 
þetta námskeið. Viðfangsefnin 
voru m.a. lífríki fjöru og sjávar, 
menning og saga ásamt þróun 
ferðamennsku á slíkum svæðum. 
Þátttakendur tóku m.a. þátt í 
sjókajak ferð og öflun sjávar- 
og fjörufangs sem þeir síðan 
matreiddu og neyttu í fjörunni.
Finnska námskeiðið fjallaði 
um leiðir til að þróa vöru sem 
ferðamenn gætu haft áhuga á að 
kaupa. Íslensku þáttakendurnir 
í þessu námskeið voru Olga 
Ingólfsdóttir frá Ríki Vatnajökuls 
og Hulda L. Hauksdóttir 
frá Höfn Staðarleiðsögn og 
verkefnastjóri ADVENT. Í þessu 
námskeiði unnu Finnarnir 
með menningararf sinn, 
gufuböðin (sánuna), skóginn 

og hefðbundin finnskan mat. Á 
námskeiðinu var farið yfir leiðir 
til að gefa ferðamönnum færi 
á að upplifa hluti úr daglegu lífi 
fólksins í Finnlandi um leið og 
mikil áhersla var lögð á að skoða 
hvernig hægt væri um leið að 
standa vörð um þennan hluta 
menningararfs þjóðarinnar svo 
ekki hlytist skaði af við að gera 
hann að söluvöru. Þátttakendur 
prófuðu m.a. mismunandi 
gerðir gufubaða, böð í ísvökum 
og snjó, göngu á snjóþrúgum 
í þjóðgarðinum Hiidenportti 
og þeir elduðu fjölbreytta 
hefðbundna finnska rétti undir 
stjórn matreiðslumeistara. 
Níunda og síðasta námskeið 
ADVENT verkefnisins verður 
prufukeyrt hér heima í lok 
janúar. Viðfangsefni þess 
námskeiðs verður myndataka 
með snjallsímum og leiðir til að 
birta afraksturinn á áhrifaríkan 
hátt á samfélagsmiðlum. 

Sólveig V. Sveinbjörnsdóttir og 
Guillaume M. Kollibay hjá Local 
Icelander munu hafa yfirumsjón 
með því námskeiði. 

Nánar má fræðast um ADVENT á 
heimasíðu verkefnisins: https://
adventureedu.eu

Hulda L. Hauksdóttir 
verkefnastjóri ADVENT

ADVENT námskeið í Skotlandi og Finnlandi 

HÚSNÆÐI ÓSKAST
Óska eftir 3ja herb. íbúð til leigu á Höfn

Upplýsingar í s.866-9293 eða  
1bjorg@gmail.com

Björg Sigurjónsdóttir

Gengið á snjóþrúgum í þjóðgarðinum Hiidenportti

Þátttakendur á skoskri strönd við mataröflun
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Atvinnu- og menningarmálanefnd Horna�arðar auglýsir e�ir
umsóknum í atvinnu- og rannsóknarsjóðSveitarfélagsins
Horna�arðar.

Sjóðurinn vei�r styrki �l verkefna sem efla byggð eða atvinnu í 
sveitarfélaginu án þess að skekkja samkeppnisstöðu starfandi
fyrirtækja á svæðinu. Sjóðnum er ætlað að veita styrki �l
atvinnuþróunnar, nýsköpunar og rannsókna. Atvinnu- og
menningarmálanefnd Horna�arðar hefur umsjón með sjóðnum.

Þeir sem hafa lögheimili í sveitarfélaginu og hafa þar fasta
búsetu geta só� um styrk í sjóðinn. 

Nánari upplýsingar eru vei�ar í Menningarmiðstöð Horna�arðar
Litlubrú 2 eða á heimasíðu sveitarfélagsins: www.horna�ordur.is
undir reglur og samþykktir.

Umsóknarfrestur er �l 15. janúar 2020 og só� er um í gegnum
íbúagá� á heimasíðu sveitarfélgsins: ibuaga�.horna�ordur.is/

Eyrún Helga Ævarsdó�r  
forstöðumaður Menningarmiðstöðvar Horna�arðar.

Umsóknir um styrki 
Atvinnu- og rannsóknasjóðs 2019
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Nýheimar þekkingarsetur 
hefur undanfarin ár sinnt 
þjónustu við háskólanema 
á svæðinu, veitt 
nemendum aðgang að 
námsaðstöðu og þjónustu 
við fjarpróf nemenda. Í samstarfi við Sveitarfélagið Hornafjörð 
hefur setrið unnið að endurbótum á námsaðstöðunni á austurgangi 
Nýheima. Nemendur hafa haft aðgengi að þeirri aðstöðu, þeim að 
kostnaðarlausu, frá upphafi haustannar 2019. 
Jólapróf háskólanema hefjast 2. desember og þegar hafa 17 nemendur 
skráð sig í samtals 44 próf á um 10 daga tímabili, verður húsið því 
undirlagt fjarprófum um tíma. Námsver Fræðslunets Suðurlands 
verður nýtt til próftöku, einnig skrifstofur Nýheima þekkingarseturs 
en á stærstu prófdögunum verða próf færð í kennslustofu FAS. 
Nemendur greiða hóflegt þjónustugjald, kr. 4000 fyrir hvert próf, 
vegna próftöku til þekkingarsetursins, gjaldið er þó aldrei meira 
en 16.000 kr. á önn. Við endurnýjun samnings við Mennta- og 
menningarmálaráðneyti Íslands mun setrið leggja áherslu á mikilvægi 
þess að unnt verði að veita nemendum á Hornafirði þessa þjónustu 
án endurgjalds. Það er mikið hagsmunamál að geta stundað sitt nám 
í heimabyggð og vill setrið, eftir fremsta megni, styðja við fjarnám 
háskólanema.
Öllum háskólanemum er velkomið að nýta sér þá þjónustu sem 
Nýheimar þekkingarsetur býður uppá en skráningar í fjarpróf fara 
í gegnum skólana sem svo senda prófupplýsingar til setursins. 
Kristín Vala, verkefnastjóri Nýheima þekkingarsetur, hefur umsjón 
með fjarprófum háskólanema og er áhugasömum nemum bent á að 
hafa samband við hana á skrifstofu í Nýheimum eða með tölvupósti, 
kristinvala@nyheimar.is 

Óskum öllum nemum góðs gengis í jólaprófum, 
starfsfólk Nýheima þekkingarseturs, Hugrún Harpa, Guðrún Ásdís, 

Kristín Vala og Sandra Björg

Verðlaunaafhending í Íslands-
meistarakeppni í matarhandverki var á 
Hvanneyri laugardaginn 23. nóvember 
á matarhátíð Matarauðs Vesturlands. 
Frábær stemmning var á staðnum og 
voru fulltrúar matarfrumkvöðla og 
smáframleiðanda að kynna og selja 
afurðir sínar. Fjöldi gesta var á hátíðinni 
og er það til merkis um mikinn áhuga á 
íslensku matarhandverki. Ómar Fransson 
margverðlaunaður framleiðandi á gæðamatvælum úr fiski vann þar 
til tvennra verðlauna í flokknum “Fiskur og sjávarfang”. Hlaut hann 
silfur verðlaun fyrir heitreyktan makríl og einnig brons fyrir léttreykta 
þorskhnakka. 
Eystrahorn óskar Ómari til hamingju með árangurinn.

Fjarpróf háskólanema í Nýheimum Sólsker vinnu til verðlauna
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Styrkumsóknir fyrir árið 2020
Þau félög og félagasamtök sem vilja senda inn 
erindi eða styrkumsókn í  tengslum við gerð 
fjárhagsáætlunar fyrir árið 2019 þurfa að skila 
umsóknum fyrir 6. desember.
Styrkumsókn þarf að fylgja greinargerð eða 
ársreikningar/uppgjör fyrir síðasta fjárhagsár, og 
upplýsingar um fyrirhugaða nýtingu styrks og 
starfsemi styrkumsækjanda á liðnu ári. 
Styrkumsóknir eru aðgengilegar á íbúagátt 
sveitarfélagsins  http://ibuagatt.hornafjordur.is, 
þar er hægt að fylla út eyðublöð og hlaða inn 
viðhengjum með umsókn, einnig er hægt að senda 
umsókn til afgreiðslu sveitarfélagsins á 
afgreidsla@hornafjordur.is. 

Matthildur Ásmundardóttir bæjarstjóri 
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Ágætu lesendur. Hratt flýgur stund. Mér 
finnst eins og það hafi verið í gær sem 
við hjá UMF Sindra héldum upp á 75 
ára afmæli félagsins. Margir iðkendur 
félagsins eru kannski ekki á sama máli 
og finnst þessi ár hafa verið lengi að líða 
því þeir hafa beðið óþreyjufullir eftir 
að stækka og eflast til að gera betur í 
íþróttunum. En samt sem áður, eftir 85 
ár stöndum við enn; sterkt félag með 
blómlega starfsemi. Og það er ekki 
sjálfgefið í ekki stæra byggðarlagi. 
Undanfarin ár hefur félagið haldið úti sjö 
íþróttagreinum og á þessu hausti bættist 
sú áttunda við en það eru rafíþróttir þar 
sem 8-10 krakkar hafa mætt reglulega á 
æfingar tvisvar í viku. Fyrir voru blak, 
fimleikar, frjálsar íþróttir, knattspyrna, 
kraftlyftingar, körfubolti og sund.  

Hekla  
Þegar sveitarfélagið og Sindri tóku 
höndum saman um kaup á Heklu 
breyttust aðstæður félagsins mikið. 
Sveitarfélagið lagði til helminginn af 
kaupverðinu og studdi félagið þar með 
ómetanlega. Sindri þurfti að finna hinn 
helminginn af kaupverðinu og ætla ég 
enn og aftur að þakka þeim einstaklingum 
sem lögðu félaginu lið með beinum 
fjárframlögum og eða endalausri vinnu 
við breytingar á húsnæðinu. Án þessa 
stuðnings hefðu kaupin á Heklu verið 
félaginu ókleyf. Með tilkomu Heklu varð 
mun auðveldara fyrir þær deildir sem 
hafa þurft að fá mannskap til að styrkja 
sínar raðir að koma mannskapnum fyrir, 

og svo hefur félagið sinnt innra starfinu 
betur, og bryddað upp á nýjungum og 
eru rafíþróttirnar t.d. hluti af því. Sindri 
er bara að stíga sín fyrstu skref í Heklu, 
en við í stjórn Sindra erum sannfærð um 
að þar á félagið eftir að blómstra

Rekstur og rútur 
Að reka félag eins og Sindra er 
fyrirhöfn og verður aldrei gert án 
endalausrar sjálfboðavinnu en sú vinna 
er fyrirhafnarinnar virði. Rekstur deilda 
hefur verið með ágætum og eiga stjórnir 
og auðvitað foreldrar þakkir skildar 
fyrir dugnaðinn. Auk þess að leggja til 
húsnæði í Heklu fyrir deildir þá heldur 
félagið úti rútum sem eru mikil búbót 
fyrir deildir og foreldra, auk þess sem 
það er umhverfisvænna að senda rútu í 
ferð fremur en tvo til þrjá bíla. Ferðalög 
okkar iðkenda eru mikil og til vitnis um 
það þá eru bílarnir okkar að keyra um 
100 þúsund km á ári. Margir árgangar 
eru frekar fámennir sem gerir það 
að verkum að félög Austanlands hafa 
hjálpast við að halda úti liðum, og eykur 
það enn á aksturinn. Nú er Sindri að hefja 
endurnýjun á flotanum og er ætlunin 
að vera með tvo nýlega níu manna bíla.  
Erum með einn fjórtán manna sem er 
kominn til ára sinna en við ætlum að 
keyra hann út.  

Landsmót og samningur  
Um verslunarmannahelgina var haldið 
hér glæsilegt unglingalandsmót og 
eiga allir sem tóku þátt í því hvort 
sem um var er að ræða starfsmenn 
eða keppendur miklar þakkir skilið. 
Gestir okkar dásömuðu allan aðbúnað 
og umgjörð mótsins og var mótið á 
allan hátt okkur Hornfirðingum til 
mikils sóma. Á haustmánuðum var 
endurnýjaður samningur á milli UMF 
Sindra og sveitarfélagsins. Sá samningur 
gerir Sindra kleift að halda áfram því 
þróttmikla starfi sem félagið stendur 
fyrir um ókominn ár. Það skiptir okkur 
Hornfirðinga miklu að hér sé blómlegt 
félagsstarf og er ég þá ekki eingöngu 
að tala um UMF Sindra heldur einnig 
þau fjölmörgu félagasamtök sem eru 
hér starfandi. Öflugt félagsstarf er 
aðalsmerki hvers samfélags en til þess 
þarf mikið af fólki sem er reiðubúið að 
leggja umtalsverða vinnu á sig. Vinnu 
sem er ólaunuð en gefur þeim sem leggur 
hana til þó ótrúlega mikið. Þannig er 
sjálfboðavinna ekki kvöð heldur fyrst og 
fremst gleði því fólk sem leggur sig fram 
til sjálfboðaliðastarfa uppsker þakklæti, 

gleði og veit að vinna þess skiptir máli.  

Að lokum 
Það voru mikla áskoranir sem biðu 
frumkvöðla UMF Sindra fyrir 85 árum 
og það hafa verið  áskoranir æ síðan. 
Mikilvægt er að líta ekki á áskoranir sem 
hindranir heldur fyrst og fremst verkefni 
sem þarf að vinna. Allt það fólk sem ég 
hef starfað með undanfarin ár hefur 
verið lausnarmiðað og tilbúið að takast 
á við hin ýmsu verkefni, hinar ýmsu 
áskoranir með jafnaðargeði. Þjálfaramál, 
leikmannamál, foreldramál, fjármál, 
bílamál, ferðamál svo ekki sé minnst á 
blessað veðrið. Þegar öllu er á botninn 
hvolft þá er fyrst og fremst gaman og 
gefandi að takast á við þessar áskoranir. 

Afmælisveisla 
Um leið og ég þakka fyrir að hafa fengið 
að gegna formannsstarfi í Sindra síðustu 
rúm 10 ár og óska Tónskóla Austur-
Skaftafellssýslu til hamingju með 50 
ára afmælið þá vil ég fyrir hönd UMF 
Sindra bjóða ykkur í kaffi í Sindra næsta 
sunnudag 1. desember í hús félagsins, 
Heklu kl 15:00 en 1. desember var 
einmitt stofndagur Sindra fyrir 85 árum. 
Tilvalið að kíkja við og skoða húsið eftir 
tónleikana hjá Tónskólanum.

Ásgrímur Ingólfsson 
formaður 

Ungmennafélagsins Sindra 

Ungmennafélagið Sindri 85 ára 

Þeir einstaklingar sem styrktu UMF Sindra við 
kaup á Heklu

Ásgrímur Ingólfsson á opnunarhátíð Heklu. 
Mynd: Benóný Þórhallsson
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Skrifstofurými til leigu 
Deloitte er með þrjú skrifstofurými 
laus til leigu á Krosseyjarvegi 17, 
Höfn í Hornafirði. 
Hver skrifstofa er um 20-25 fm að 
stærð og er hægt að opna á milli 
tveggja þeirra. 
Aðgangur að sameiginlegri 
kaffistofu, snyrtingu og annarri 
sameign innifalið í leiguverði.
Nánari upplýsingar veitir Finnur Karl 
Vignisson í síma 470 8801 eða   
fvignisson@deloitte.is

Markaðurinn verður haldinn  
laugardaginn 7. desember á Hafinu,  
Heppuvegi 5, frá kl. 12:00 – 15:00.

Markaðurinn er samstarfsverkefni sveitarfélagsins,  
Hafsins og Hirðingjanna. 

JÓLA 
FLÓAMARKAÐURJólahátíð

Laugardaginn 30.nóvember
Í Nýheimum 

Efnt verður til jólahátíðar
Sveitarfélagsins Hornafjarðar 

laugardaginn 30.11
Hátíðin fer fram í Nýheimum. 

Hátíðardagskráin hefst kl 14:00 og stendur til 17:00 og lýkur 
með tendrun jólaljósa á bæjarjólatrénu.

Frekari upplýsingar gefur :
Eyrún Helga Ævarsdóttir

Forstöðumaður Menningarmiðstöðvar
Sími: 4708052 / 8966774

eyrunh@hornafjordur.is

kaffihús, jólaföndur, söngur, jólagleði
og jólasveinarnir láta sjá sig. 

Menningarmiðstöð Hornafjarðar                    Litlabrú 2                      780 Höfn                                    Sími 470-8050

Manstu eftir taupokanum?

Jólasíld Körfuknattleiksdeildar Sindra 
er komin í sölu.

Körfuknattleiksdeildar Sindra mun ganga í hús 
og bjóða til sölu hina ómissandi jólasíld frá Ósnesi.

Það eru þrjár stærðir í 
boði.
• 2.9 kg. á 5.700 kr.
• 1.1 kg. á 3.100 kr.
• 250 gr. á 1.750 kr.

Þau sem vilja tryggja 
sér góðgætið strax er 
bent á að senda pöntun 
í gegnum facebooksíðu 
Kör fuknat t le iksde i ldar 
Sindra eða í síma 894-
4663.

Jólin koma með síldinni. Áfram körfubolti.
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Fyrir nokkru settu starfsmenn 
Nýheima þekkingarseturs 
upp fataskiptislá á 
vesturgangi hússins og 
býðst starfsmönnum og 
gestum að taka af og/eða 
bæta við fatnaði á slána 
eftir hentugleika. Nýheimar 
skoruðu á Heilbrigðisstofnun 
Suðurlands á Höfn, HSU, 
að setja einnig upp slá. HSU 
skoraði svo á Leikskólann 
Sjónarhól að taka við keflinu. 
Leikskólinn hefur nú sett upp 
sína fataskiptislá og skorar 
á Grunnskóla Hornafjarðar 
að halda boltanum rúllandi. 
Fataskiptisláin er hluti af 
verkefninu Umhverfis Suðurland en það er sameiginlegt 
átak sveitarfélaganna fimmtán á Suðurlandi með Samtökum 
sunnlenskra sveitarfélaga, SASS, og gengur út á öflugt 
árvekni- og hreinsunarátak þar sem íbúar, fyrirtæki og 
sveitarfélög í landshlutanum eru hvött til enn meiri flokkunar 
og endurvinnslu en nú er. Sláin tekur ekki mikið pláss en 
mun eflaust vekja athygli og hvetja til umhugsunar að því sem 
kemur að fötum og fatasóun en Starfmannafélag Fjölheima á 
Selfossi setti upp fyrstu slána.
 #umhverfissuðurland

Hafnarhittingur 
Nú er það jólahittingur  með foreldrafélaginu  

miðvikudaginn 4. desember  

Jólakakó, föndur, spil og notalegheit 
frá 17:00- 19:00 í  Heppuskóla og íþróttahúsinu 

fyrir alla fjölskylduna, vinina, nágrannana og líka alla hina. Ýmiskonar 
jólaföndur, mála piparkökur, gera kransa, spila, dans, fara í fimleika og  
fleira og fleira. 

Markmiðið með Hafnarhitting er að; 

Styrkja fjölskylduna, styrkja félagsleg tengsl og styrkja bæinn okkar.  
Með opnu húsi viljum við bjóða nýtt fólk velkomið í bæinn en ýta líka  
undir að þeir sem hafa búið hér lengi geti kynnst nýju fólki.  
 
Við hlökkum til að sjá ykkur ☺ 

Foreldrafélag, nemendur og starfsfólk grunnskólans  

Opið hús – Basar
Opið hús – basar verður í dagdvöl aldraðra Ekrunni 

miðvikudaginn 4. desember milli kl. 13-16.  
Kaffi og vöfflur seldar á staðnum

Hvetjum sem flesta til að kynna sér starfsemina og fjárfesta í 
hlýjum og ódýrum jólagjöfum!

Nú styttist óðum til jóla 
Eigum mikið úrval af fallegum og 
nytsamlegum gjöfum. 
Pottablómið jólastjarnan í fullum blóma. 
Úti- og inniseríur.

Húsgagnaval Opnunartími til jóla
Virka daga kl.13:00-18:00
Laugardag  kl.13:00-15:00

Fataskiptislá á Sjónarhóli



Franskar  
kartöflur í ofn
1 kg - Xtra

239KR/PK
ÁÐUR: 399 KR/PK

Croissant 
með skinku og osti

99KR/STK
ÁÐUR: 269 KR/STK

Lambabógur

899KR/KG
ÁÐUR: 1.199 KR/KG

Kartöflur
1,5 kg

219KR/PK
ÁÐUR: 359 KR/PK

Nautasteikur
Rib Eye, Sirloin,  
T-Bone, Striploin eða 
Dry Aged Black Angus

2.999KR/KG
ÁÐUR: 4.998 KR/KG

Franskar andabringur

1.898KR/KG
ÁÐUR: 3.329 KR/KG

Hangigrís úr hnakka
Kjötsel

1.175KR/KG
ÁÐUR: 2.798 KR/KG

Tilboðin gilda meðan birgðir endast.  
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Tilboðin gilda 28. nóv - 1. des

ÓDÝRAST Á NETINU 
Í VEFVERSLUN NETTÓ*

*Skv. könnun Fréttablaðsins

Perur

150KR/KG
ÁÐUR: 299 KR/KG

ÖLL LEIKFÖNG Á 
20% AFSLÆTTI!

RISA
SVÖRTUM FÖSTUDEGI

TILBOÐ Á !Í NETTÓ

-43%

-58%

-40%

-50%

-60%-39%

-40%

-40%

Lægra verð – léttari innkaup

Nautalund
Danish Crown

2.999KR/KG
ÁÐUR: 4.999 KR/KG

SÆLGÆTIS- OG SNYRTIVÖRUDAGATÖL 
Á 50% AFSLÆTTI! 

LEGO OG PLAYMO DAGATÖL 
Á 30% AFSLÆTTI!

FLEIRI TILBOÐ Í VERSLUN!

-25%


