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Eystrahorn
45. tbl.  37. árgangur

kemur út fimmtudaginn 19. desember.  
Næsta blað eftir jól kemur út 9. janúar 2020

Þeir sem óska eftir að senda jólakveðjur, auglýsa eða fá birt 
efni í jólablaðinu eru beðnir að hafa samband við ritstjóra 
sem fyrst í tölvupósti: eystrahorn@eystrahorn.is. Allt efni, 

auglýsingar og kveðjur þurfa að berast í síðasta lagi kl. 14:00 
þriðjudaginn 17. desember.  Stöðluð jólakveðja kostar kr. 
3.500,- (4.340,- m/vsk).

Jólablað Eystrahorns

Þessi málaflokkur hefur verið í brennidepli 
allt síðasta ár. Sveitarfélagið fór í ákveðna 
vegferð sumarið 2017 með útboði á sorphirðu. 
Markmið útboðsins var að bæta þjónustu við 
íbúa með það að markmiði að draga úr urðun 
á sorpi og lækka kostnað. Tilboði var tekið 
hjá Íslenska Gámafélaginu (ÍG) sem bauð 
lægst og farin var sú leið að taka upp tveggja 
tunnu fyrirkomulag þar sem lífrænt bættist 
við sem flokkunarmöguleiki ofan í almennu 
sorptunnunni. Nú fer allt lífrænt sorp frá 
heimilum til jarðgerðar á Reyðarfirði og 
moltan kemur til baka til Hornafjarðar og er 
nú haugur út við salthaugana á Ægisíðu.  Eftir 
stóðu fyrirtæki og stofnanir sem færðust ekki 
yfir í sama fyrirkomulag. Nú tveimur árum 
seinna erum við enn að glíma við áskoranir 
í sorpmálum, okkur hefur gengið hægt að 
draga úr urðun, hún hefur reyndar aukist 
síðustu tvö árin samanber Grænt bókhald 
urðunarstaðarins í Lóni. Samhliða hefur 
kostnaður vegna sorpmála verið að hækka 
og meðal annars vegna vísitöluhækkunar 
á samningi ÍG án þess að sú þróun hafi 
verið tengd gjaldskrá sveitarfélagsins. Það 
er alveg ljóst að sveitarfélagið þarf að gera 
betur í sorpmálum til að ná árangri í því að 
draga úr urðun og þar með úr kolefnislosun 
út í andrúmsloftið. Þjónustan í þéttbýlinu er 
mjög góð samanborið við marga aðra staði 
á landinu og þjónustan við íbúa í dreifbýli er 
sambærileg utan þess að þangað er ekki sótt 
lífrænt sorp. Sveitarfélagið er með gámastöð 
í þéttbýlinu en er með gáma fyrir brotajárn 
og timbur í dreifbýlinu að undanskildum 
Öræfunum. Umgengni við þessa gáma er 
ekki nægilega góð. Það er því til mikils að 
vinna. Unnin hafa verið umhverfismarkmið 
fyrir urðunarstaðinn í Lóni en sveitarfélagið 
hefur heimild til að urða allt að 3.000 tonn 
af almennum úrgangi. Síðustu þrjú ár hefur 
urðað magn verið yfir þeim heimildum. 
Urðunarstaðurinn í Lóni er takmörkuð 
auðlind ásamt því að stefna stjórnvalda 
er að urða helst ekki neitt. Í fyrrnefndum 
umhverfismarkmiðum er stefnt að því að 

hlutfall heimilisúrgangs sem er endurunninn 
verði 50% árið 2020, en árið 2018 var hlutfallið 
26% hjá okkur. Það er ljóst að stíga þarf ákveðin 
skref til þess að árangur náist. Á síðasta ári 
sýndi sundurliðun á uppruna úrgangs að 
hlutur fyrirtækja er mjög umfangsmikill eða 
um 64% á meðan úrgangur frá heimilum var 
um fjórðungur. Tækifærin eru því til staðar. 

Nokkrar leiðir eru færar í því að minnka 
urðun á sorpi:
1. Draga úr neyslu – stærsta áskorunin!
2. Með aukinni gjaldtöku.
3. Halda uppi góðri þjónustu sem auðveldar 

íbúum að flokka.
4. Fræðsla til almennings.
5. Skylda íbúa og fyrirtæki til endurvinnslu.

Í tengslum við fjárhagsáætlunarvinnu var 
samþykkt hækkun á gjaldskrá sorpmála með 
það að markmiði að draga úr urðun og til að 
standast lög sem kveða á um að sorpmálin 
standi fjárhagslega undir sér. Í dag er það 
langt frá því að vera svo og er gjaldskrá 
sorphirðu í Sveitarfélaginu Hornafirði með 
því lægsta sem gerist á landinu. 
Það eru jákvæð teikn á lofti. Tölur það sem 

af er ári  2019 sýna að ef fer sem horfir þá 
munum við ná að koma magni sorps sem fer 
til urðunar undir 3.000 tonnin og það stefnir 
í að hlutfall endurvinnanlegs úrgangs verði 
í kringum 35% í lok árs. Við krossum fingur 
um að þróunin haldi áfram í þessa átt. 
Sveitarfélagið hefur notað allt árið í að rýna 
hvernig best er að þjónusta sorpmálin. Til 
skoðunar er að fjarlægja járn- og timburgáma 
úr dreifbýlinu, taka þátt í kostnaði lögbýla 
við að fá til sín gám fyrir timbur og járn, 
skipuleggja hreinsiviku í apríl og sækja 
spilliefni 3 svar á ári, breyta opnunartíma í 
ruslaportinu þannig að það verði opið 5 daga 
í viku í stað 3 daga o.fl. Það hefur ekki verið 
tekin ákvörðun sem mun liggja fyrir um 
áramót og verður fyrirkomulagið kynnt betur 
fyrir íbúum þegar það liggur fyrir. 

Mikilvægustu skilaboðin til allra íbúa 
eru í grunninn að við sem íbúar í 

þessu landi verðum að draga úr neyslu, 
endurnýta eins og hægt er og ganga vel 

um jörðina okkar!

Matthildur Ásmundardóttir, bæjarstjóri

Umhverfismál hjá Sveitarfélaginu Hornafirði
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FÉLAGSSTARF FÉLAGS 
ELDRI HORNFIRÐINGA
HORNAFJARÐARMEISTARINN 
Í HORNAFJARÐARMANNA  verður spilaður í 
NÝHEIMUM sunnudaginn 29. des. kl. 17:00. 
Góð verðlaun.  
1000 kr. inn. Ekki posi.
VIÐBURÐADAGATÖLIN okkar fást hjá Önnu í 
dagvistinni í Ekru ! 
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Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför elskulegs 

bróður okkar

EINARS BJARNA 
GUÐMUNDSSONAR  
Hólabraut 4, Höfn

Einar Bjarni Guðmundsson var fæddur í 
Holtahólum 23. janúar 1956. Hann lést á 
Höfn í Hornafirði 26. nóvember 2019.
Foreldrar hans voru Guðmundur Bjarnason, f. 9 júlí 1927, d. 6. 
nóvember 2001, og Sigríður Ólafsdóttir, f. 13. desember 1928, d. 
23. júlí 2015. Þau bjuggu í Holtahólum.
Systkini Einars eru Ólöf Anna, f. 15. ágúst 1952, maki Steinþór 
Torfason, þau eru búsett á Hala í Suðursveit, þau eiga þrjú 
börn. Stúlka, f. 10. júní 1954, lést í fæðingu. Víðir, f. 6. júní 1959, 
búsettur í Holtahólum, hann á eina dóttur. Lucia Sigríður, f. 15. 
ágúst 1963, maki Hannes Jóhannesson Lange, þau eru búsett í 
Hafnarfirði, þau eiga tvö börn en fyrir átti Lucia einn son.
Einar ólst upp í Holtahólum við hefðbundin sveitastörf. 
Eftir hefðbundna skólagöngu lauk Einar landsprófi frá 
Alþýðuskólanum á Eiðum, en seinna lauk hann vélavarðarprófi 
frá FAS. Hann fór ungur á vetrarvertíð frá Höfn en vann á búi 
foreldra sinna á sumrin. Árið 1989 festi hann kaup á Hólabraut 
4 í félagi við foreldra sína og hélt heimili þar, hann reyndist 
foreldrum sínum stoð og stytta þegar halla fór undan fæti hjá 
þeim. Einar stundaði sjómennsku áfram eftir að hann flutti á 
Höfn en varð að skipta um starfsvettvang eftir að hafa slasast, 
hann starfaði um tíma við akstur flutningabíla hjá KASK og hjá 
verktökum við vegagerð, síðustu árin starfaði Einar í landvinnslu 
hjá Skinney/Þinganesi þar sem hann starfaði til æviloka. Útför 
Einars Bjarna fór fram 9. desember frá Hafnarkirkju.

Ólöf Anna Guðmundsdóttir
Víðir Guðmundsson

Lucia Sigríður Guðmundsdóttir
og fjölskyldur

Þakkir

Óskað er eftir tilnefningum til 
Menntaverðlauna Suðurlands 

2019
Samtök sunnlenskra sveitarfélaga óska eftir 
tilnefningum til Menntaverðlauna Suður-
lands 2019. Frestur til tilnefninga er til mið-
nættis þriðjudaginn 7. janúar nk. og þær 
skal senda á netfangið: menntaverdlaun@
sudurland.is. Formleg viðurkenning og pen-
ingaverðlaun í boði. Nánari upplýsingar má 
nálgast á heimasíðu SASS: sass.is.

Hársnyrtistofan FLIKK 
Austurbraut 15 • Sími 478-2110

OPIÐ á laugardögum til jóla frá kl.13:00-16:00.
Þorláksmessu kl.13:00-20:00.
Á milli hátíða verður einungis opið föstudaginn  
27.desember kl.13:00-17:00.
Úrval af spennandi og nytsamlegum gjafavörum.
Verið velkomin.
Birna Sóley hársnyrtimeistari

Fundarboð
Framsóknarfélag A–Skaft. boðar til opins 
fundar mánudaginn  16. desember  

kl. 16:30 – 18:00 í Papóshúsinu
Bæjarfulltrúar verða á staðnum til skrafs og 

ráðagerðar. 
Boðið verður upp á kakó og 

vöfflur

Allir velkomnir!
Stjórnin

Ferðafélag Austur-Skaftfellinga 
Laugardaginn 14. desember verður stutt 
gönguferð við Geitafell í Nesjum. Enginn 
verður svikinn af náttúrufegurðinni við Geitafell og 
þar er ávallt gaman að njóta útivistar. Hæfir öllum 
aldurshópum, 1 skór. 
Lagt verður af stað frá tjaldsvæðinu á Höfn kl. 9:30. 
Frítt er í þessa ferð.
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Á föstudagshádegi í Nýheimum 13. desember heldur 
Guðmundur H. Gunnarsson fyrirlestur um mikilvægi 
nýsköpunar í sjávarútvegi. Súpa og salat í boði Vöruhúss.

Innihald fyrirlestrar
- Þjarkavæðing í fiskvinnslu
- Vinnu við framsetningu stefnu um nýsköpun 
- Mikilvægi þess að hugsa út fyrir boxið 
- Mikilvægi þess að vera virkur þá�takandi í framþróun í stað þess að

þiggja eingöngu lausnir frá þriðja aðila
- Umbrey�ngu á vinnsludekkjum trollskipa (þróunarsamstarf Skinneyjar, Micro og Völku)

Mikilvægi nýsköpunar í sjávarútvegi
á �mum �órðu iðnbyl�ngarinnar

Guðmundur H. Gunnarsson 
nýsköpunarstjóri hjá Skinney-

Þinganesi

FRAMUNDAN HJÁ UNGMENNAFÉLAGINU SINDRA
28. des. FIRMAMÓT Knattspyrnudeildar Sindra. Skráningar á knattspyrna@umfsindri.is.
30. des OPIÐ BLAKMÓT, allir velkomnir. Skráningar á Facebooksíðu Blakdeildar Sindra.
31. des. GAMLÁRSHLAUP Frjálsíþróttadeildar kl. 13:00, nánari upplýsingar verða birtar á heimasíðu Sindra.

Hvernig höldum við  
umhverfisvæn jól? 

Umhverfisvæn jól snúast meðal annars um 
að vera meðvitaður um áhrif neyslunnar og 
takmarka hana eins og hægt er. Það þýðir 
samt ekki að jólamaturinn þurfi að vera 
hafragrautur og að enginn fái jólagjafir, 
heldur einfaldlega að við ætlum að íhuga 
hvað skiptir okkur mestu máli og hvernig 
megi halda jól með sem bestum hætti fyrir 
umhverfið og okkur öll.
Enginn vill eyða löngum vinnustundum til 
að geta keypt jólagjafir sem engum nýtast og 
eru jafnvel gleymdar strax eftir hátíðina…eða 
hvað? 
Stefán Gíslason umhverfisstjórnunar-
fræðingur hefur mikið fjallað um óþarfa, það 
er „eitthvað sem við þurfum raunverulega 
ekki“. Óþarfi hefur ekki bara neikvæð áhrif 
á umhverfi og samfélag heldur rænir hann 
ákveðnum gæðum af fólki. Tími er það eina 
sem við eigum þegar við fæðumst og er 
jafnframt það sem við höfum til þess að skipta 
út fyrir peninga eða annað sem við teljum að 
skipti okkur máli. Samkvæmt útreikningum 
Stefáns tekur það meðal Íslendinginn um 

það bil einn vinnudag að vinna sér inn um 20 
þúsund krónur. Óþarfi sem kostar svipaða 
upphæð má því verðmeta á heilan vinnudag úr 
lífi viðkomandi. Þegar við skiptum tímanum 
út fyrir óþarfa hljóta það því að flokkast sem 
slæm viðskipti.
Gjafir sem ekki nýtast viðtakandanum eru 
óþarfi. Í stað þess að kaupa slíkar gjafir með 
tilheyrandi fórn á tíma, mætti gefa upplifanir, 
heimtilbúnar jólagjafir eða annað sem 
hefur meira gildi. Þetta eru auk þess oftast 
dýrmætustu gjafirnar og veita á endanum 
mestu hamingjuna.

Hvernig virkar umhverfisvæn 
innkaupastefna? 

Það er jafnframt mikilvæg að gera sér grein 
fyrir að allar vörur sem framleiddar eru 
hafa einhver áhrif. Við ættum að kynna 
okkur samfélagsaðstæður og umhverfisáhrif 
varanna sem við erum að versla og 
upprunaland þeirra og reyna að skoða 
hver raunkostnaður hennar er ef litið er til 
umhverfisþátta.
Ein leið til þess að ná markmiðum 
um umhverfisvæn jól er að setja sér 
innkaupastefnu sem gengur út á meðvituð 

innkaup. Svoleiðis stefna tekur meðal annars 
til þátta eins og að versla staðbundið, velja 
umhverfisvænasta kostinn hverju sinni, 
kaupa lífrænt, kaupa vörur sem vottaðar 
eru sem „sanngjörn viðskipti“ (e.fair trade), 
forðast einnota vörur og plast, gefa „sannar 
gjafir“ sem styrkja í leiðinni góðgerðarsamtök 
og gefa upplifun og/eða samveru.  
Til þess að tryggja ljúfa aðventu skulum við 
því leggja áherslu á að njóta í stað þess að 
neyta. 

Örlítil hugvekja frá Umhverfis Suðurland
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Manstu eftir taupokanum?

HádegistilboðMiðvikudags

Breaded pork schnitzel

1.650 kr.

HádegistilboðÞriðjudags

Chicken salad

1.450 kr.

Tilboð gilda út desember 2019

*Hádegistilboð gilda frá kl. 11:00-14:00

Single bacon burger

999 kr.

Stakur

0,5 lítri í plasti frá CCEP fylgir með

Crispy chicken burger meal

1.590 kr.

Máltíð

N1  Höfn  
Sími: 478 1940 

Helstu verkefni og ábyrgð:
Að skipuleggja og vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt 

starfslýsingu. 
Hæfniskröfur: 
• Leikskólakennaramenntun eða önnur sambærileg uppeldismenntun æskileg.
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg.
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

Leikskólinn Lambhagi er lítill sveitaskóli samrekinn með Grunnskólanum í Hofgarði.
Þar dvelja að jafnaði um 6 börn á aldrinum eins til fimm ára. Í starfinu er lagt upp 
úr góðum samskiptum í samræmi við uppeldisstefnuna Uppeldi til ábyrgðar, einnig 
er áhersla á að nýta náttúruna í nánasta umhverfi skólans. 

Mikilvægt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst á nýju ári annars eftir 
samkomulagi.
Skemmtileg vinna í boði fyrir einstaklinga sem hafa gaman af því að vinna með 
börnum. 
Laun eru greidd samkvæmt samningum launanefndar Sveitarfélaga og viðeigandi 
stéttarfélags.  

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst. 

Umsóknir ásamt ferilskrá berist til Brynju Kristjánsdóttur skólastjóra á netfangið 
brynjahof@hornafjordur.is

Leikskólakennara eða leiðbeinanda vantar til starfa í  
leikskólann Lambhaga í Öræfum 

Húsnæði á staðnum 

Mikil aðsókn hefur verið á íslenskunámskeið Fræðslunetsins þessa 
önn sem aðrar. Fræðslunetið heldur íslenskunámskeið um allt 
Suðurland og í haust hafa yfir 160 útlendingar sótt íslenskunám 
hjá okkur. Þessa dagana er námskeiðum að ljúka og margir sem 
útskrifast fara beint á framhaldsnámskeið, sem er mjög æskilegt og 
eykur líkur á árangri. Í síðustu viku lauk 60 stunda námskeiðum hér á 
Höfn í íslensku 1 og 3 hjá Hlíf Gylfadóttur kennara. 14 nemendur luku 
íslensku 1 og 13 nemendur luku íslensku 3. Það er oft mikil áskorun 
fyrir erlenda íbúa að læra nýtt tungumál enda eru námsmennirnir 
okkar stoltir af sínum árangri og við af þeim og þá má alls ekki gleyma 
okkar góðu kennurum. Það getur reynst mikil áskorun að kenna 
stórum hópum, sem koma víða að, tala mismunandi tungumál og eru 
jafnvel ekki með sama ritmál og við.
Við hjá Fræðslunetinu viljum minna alla Íslendinga á hvað það 
er mikilvægt að tala íslensku við alla útlendinga sem eru að læra 
tungumálið okkar. Við sem tölum íslensku erum öll sérfræðingar í 
henni og getum miðlað svo miklu til þeirra sem vilja læra. Í stað þess að 
skipta strax yfir á ensku þá eigum við að aðstoða við íslenskuþjálfunina. 
Það er bæði skemmtilegt og gefur mikið í samskiptum og byggir brýr 
á milli nýju íbúanna og okkar hinna. Það er stór þáttur í varðveislu 
íslenskunnar að nýir íbúar læri tungumál samfélagsins og því viljum 
við hvetja alla til að gefa sér tíma til að tala íslensku við þá sem hana 
vilja læra.

Íslenskunám hjá Fræðslunetinu

Góður svefn stuðlar að aukinni vellíðan.
Líttu við hjá okkur, eigum úrval af góðum 

rúmum og dýnum í öllum stærðum og 
gerðum, rúmföt, lök, hlífðardýnur, sængurver, 

sængur, kodda og rúmteppi.

Opið laugardag frá kl.13:00-15:00
Kaffi á könnunni
Verið velkomin

Jólin komin í 
Húsgagnaval 

Spaghettibandið stendur fyrir tónlistardjammi 
í Pakkhúsinu 28. desember kl. 20:00-01:00.
Aðgangseyrir rennur óskiptur í minningarsjóð 
um Gunnlaug Þröst Höskuldsson.
Vonumst eftir að sjá sem flesta 
spilara og söngfugla.

Aðgangseyrir og súpa 2500 kr. 

B      E     N
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0,5 lítri í plasti frá CCEP fylgir með

Crispy chicken burger meal

1.590 kr.

Máltíð

N1  Höfn  
Sími: 478 1940 



Hreindýrapaté, 
Sveitapaté og 
Gæsapaté
Innbakað

Sænsk skinka
Kjötsel

1.199KR/KG
ÁÐUR: 1.999 KR/KG

Franskar andabringur

2.497KR/KG
ÁÐUR: 3.329 KR/KG

Hreindýrahamborgari
120gr 2stk – Kjötborð

958KR/KG
ÁÐUR: 1.198 KR/KG

Humar
1kg – Skelbrot

3.519KR/PK
ÁÐUR: 4.399 KR/PK

Laufabrauð 
Okkar

1.087KR/PK
ÁÐUR: 1.359 KR/PK

Hangilæri
Úrbeinað – Kjötsel

2.290KR/KG
ÁÐUR: 2.899 KR/KG

Hamborgarhryggur
Kjötsel

1.199KR/KG
ÁÐUR: 1.598 KR/KG

Grísaleggir
Kjötsel

390KR/KG
ÁÐUR: 999 KR/KG

Kölnarhryggur
Hágæða skinka með gljáa

1.979KR/KG
ÁÐUR: 2.999 KR/KG

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

Tilboðin gilda 12. – 15. desember  

ÓDÝRAST Á NETINU 
Í VEFVERSLUN NETTÓ*

*Skv. könnun Fréttablaðsins

Nautalund
Danish Crown

2.999KR/KG
ÁÐUR: 4.999 KR/KG

UNDIRBÚÐU JÓLIN Í NETTÓ!

í jólaskapi

VERÐ
SPRENGJA!

-40%

-20%

-20%

-20% -20%

-25%
-21%

Rauðkál

170KR/KG
ÁÐUR: 339 KR/KG

-50%

-25%

-40% -61%

-34%


