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Garðfuglahelgi Fuglaverndar

Hvað eru margir í mat hjá þér?
Árleg garðfuglahelgi Fuglaverndar stendur yfir dagana 24. - 27. janúar 2020.

Helgi er rangnefni, 
þetta er bara 
klukkutími

Framkvæmd athugunarinnar 
er einföld, þú velur stund 
og stað og það þarf bara 
að fylgjast með garði í einn 
klukkutíma einhvern þessara 
daga. Athugendur velja 
hvaða dag þeir fylgjast með 
garðfuglunum eftir veðri og 
aðstæðum. Oft er gott að velja 
klukkutíma í ljósaskiptunum 
á morgnana, eða fyrir rökkur 
þegar fuglarnir eru að ná sér í 
forða fyrir kalda vetrarnóttina.
Þátttakendur skrá hjá sér 
hvaða fuglar koma í garðinn 

og skrá mesta fjölda af hverri 
tegund á meðan athugunin 
stendur yfir. Talningin 
miðar við þá fugla sem eru 
í garðinum en ekki þá sem 
fljúga yfir, þú telur þá sem 
koma í fuglafóðrið, setjast á 
grein og hvíla sig. Ekki má 
leggja saman. Þetta er til að 
forðast tvítalningar á sama 
fuglinum, sem ef til vill kemur 
á 15 mínútna fresti í garðinn.
Að lokinni athugun skal 
skrá niðurstöður rafrænt 
á vef Fuglaverndar www.
fuglavernd.is.
Þú þarft ekki að vera félagi 
í Fuglavernd til að taka þátt, 
aðalatriðið er að vera með og 

við viljum fá sem flesta sem 
fóðra fugla til að vera með. 
Einnig er hægt að hlaða niður 
hjálparblaði talningarinnar, 
sem er með myndum af 
algengum fuglategundum og 
er það tilvalið fyrir börn og 
þá sem eru að stíga fyrstu 
skrefin í fuglaskoðun.

Fuglafóðrun
Ef fuglunum er ekki gefið 
reglulega þá er gott er að 
hefja undirbúning talningar 
nokkrum dögum áður með 
því að gefa daglega til að 
lokka að fugla. Misjafnt er 
hvaða fóður hentar hverri 
fuglategund. Epli eru vinsæl 

hjá mörgum fuglum og 
auðvelt að koma þeim fyrir 
með því að skera þau í tvennt 
eða stinga kjarnann úr þeim 
og festa á trjágrein.
Nánari upplýsingar um 
garðfugla og fóðrun þeirra 
er hægt að finna á vef 
Fuglaverndar. Í vefverslun 
Fuglaverndar fæst einnig 
bæklingurinn Garðfuglar, 24 
bls. með skýringarmyndum, 
fuglafóður, fóðurhús og 
fóðrarar sem selt er til 
styrktar félaginu.
Upplýsingar um 
garðfuglahelgi er að finna 
á vef Fuglaverndar, www.
fuglavernd.is.

Skógarþröstur Ljósmynd: Sindri Skúlason

Laugardaginn 8. febrúar verður opið hús hjá Tónskóla A-Skaft í  
Sindrabæ. Þar munu allir nemendur skólans, einleikarar og hljómsveitir 
koma fram og spila fyrir gesti og gangandi. Einnig munum við bjóða upp 
á smá tónlistarkeppni þar sem foreldrar, nemendur og gestir geta keppt 
í visku sinni í tónlist. Um hádegisbilið mun svo verða sérstakt prógram 
fyrir forskólanemendur þar sem lagt verður uppúr að kynna hljóðfæri og 
námið í tónskólanum. 
Nánari upplýsinga um dagskrána verður sett inn á heimasíðu skólans en 
hana má finna á www.hornafjordur.is í þjónustuflipanum.

Frá Tónskóla A-Skaft. - Dagur tónlistarskólanna
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FÉLAGSSTARF FÉLAGS 
ELDRI HORNFIRÐINGA
ÞORRABLÓTIÐ er annað 
kvöld föstudagskvöld 31. janúar. kl. 
19:00 í Sindrabæ, húsið opnað  
kl. 18:30. 
Góður matur, mikið fjör !

ÞRIGGJA KVÖLDA FÉLAGSVISTIN hefst 
fimmtudaginn 6. febrúar kl. 20:00 Í 
Ekru.  Góð kvöldverðlaun og síðan 
heildarverðlaun. 1000 kr. inn. Ekki 
posi! 
Allir velkomnir ! Fjölmennið ! 

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

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
við andlát og útför elskulegrar eiginkonu, 
móður, tengdamóður, ömmu og 
langömmu,

Ásgerðar Arnardóttur
Kirkjubraut 30, Höfn í Hornafirði.

Einnig þökkum við öllum þeim sem 
önnuðust Ásgerði af alúð í veikindum 
hennar.

Gunnar Ásgeirsson
Arnþór Gunnarsson - Erla Hulda Halldórsdóttir

Ásgeir Gunnarsson - Eygló Illugadóttir
Elín Arna Gunnarsdóttir - Kristinn Pétursson

barnabörn og barnabarnabarn

Þakkir

Manstu eftir taupokanum?
Manstu eftir taupokanum?Manstu eftir taupokanum?

Atkvæðagreiðsla um 
kjarasamning

Nú stendur yfir atkvæðagreiðsla um  nýgerðan 
kjarasamning Starfsgreinasambands Íslands 
fyrir hönd AFLs Starfsgreinafélags og fleiri 
við Samband Sveitarfélaga fyrir hönd 
sveitarfélaga á félagssvæði AFLs.

Atkvæðagreiðslan fer fram á „mínum síðum“ 
á heimasíðu félagsins www.asa.is  Hægt er 
að fá aðgang að mínum síðum með Íslykli, 
rafrænum skilríkjum eða með lykilorði.

Atkvæðagreiðslunni lýkur 9. febrúar.  Úrslit 
verða birt 10. febrúar.

Kynningarfundir um 
samninginn eru í samráði 
við trúnaðarmenn á 
vinnustöðum. 

AFL Starfsgreinafélag
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Bókakvöld á Hafinu
Tíðkast hefir að snarpar 
bókmenntaumræður fari 
fram að sófastæði bókasafns 
Hafnarbúa og eiga þar hlut 
að málum, oftar en önnur, 
sérlegur bókmenntafræðingur 
Nýheima, Soffía Auður 
Birgisdóttir og Barði Barðason 
sem er nýr rekstaraðili 
Hafsins ásamt Arndísi 
Láru Kolbrúnardóttur. Eru 
umræður þessar einkum 
takmarkaðar af opnunartíma 
safnsins og jafnvel óskrifuðum 
reglum um háreysti og 
hávaða. Varð því úr að prófa að flytja umræðurnar á nýjan stað og 
í leiðinni reyna að draga að fleiri þátttakendur. Inn í þetta framtak 
spilar ekki síst sú staðreynd að bókaútgáfa á seinasta fjórðungi 
síðasta árs sló öll möguleg met og rötuðu býsna margar nýjar 
bækur beinustu leið á staðarsafnið. Í janúarbyrjun einni hafa svo 
ennfremur bæst á bókasafnið fjöldamargar bækur. Hafnarbúar 
hafa jafnan verið ötulir að taka út bækur og alls ekki fráleitt að ætla 
að mörg hafi mörgu frá að segja og má búast við skemmtilegum 
skoðanaskiptum.  Hafið ætlar því, í samvinnu við Menningar-
miðstöð Hornafjarðar, að hafa Bókaumræðukvöld fimmtudaginn  
30. janúar og hefst það klukkan 20:00.
Vertinn mun sjá fyrir veitingum á vægu verði og umræðu stjórar 
verða sem fyr segir: Soffía Auður Birgisdóttir og bókavörður 
Menningarmiðstöðvarinnar.

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

Álagningu fasteignagjalda í Sveitarfélaginu Hornafirði fyrir árið
2020 er nú lokið. Álagning byggir á fasteignamati húsa og lóða í
sveitarfélaginu og tekur meðal annars mið af stærð þeirra,
notkun og lóðarhlutastærð.
Álagningarseðlar eru birtir rafrænt á Íbúagátt sveitarfélagsins
ibuagatt.hornafjordur.is og á vefsíðunni www.island.is.
Álagningarseðlar hafa verið sendir til fasteignaeigenda sem eru
70 ára og eldri og til fyrirtækja. Kröfur vegna fasteignagjalda
birtast sem fyrr í heimabanka greiðanda. Ekki er veittur
staðgreiðslu-afsláttur af fasteignagjöldum. Gjalddagar eru átta,
sá fyrsti 1. febrúar. Greiðsluseðlar verða eingöngu sendir til
þeirra sem hafa óskað sérstaklega eftir því. Þeir sem óska eftir
að fá álagningar- eða greiðsluseðla senda á pappírsformi eru
beðnir að hafa samband við skrifstofu sveitarfélagsins í síma
470 8000 eða á afgreidsla@hornafjordur.is

Við álagningu er reiknaður afsláttur á fasteignaskatt hjá elli- og
örorkulífeyrisþegum. Ekki er þörf á að sækja sérstaklega um
þennan afslátt. Miðað er við allar skattskyldar tekjur samkvæmt
skattframtali og sameiginlegar tekjur hjóna og samskattaðs
sambýlisfólks. Tekjumörk árið 2020 eru sem hér segir:
Einstaklingar:

Fullur afsláttur ef tekjur eru allt að kr. 4.221.192
Enginn afsláttur ef tekjur eru yfir kr. 5.174.257

Hjón og samskattað sambýlisfólk:
Fullur afsláttur ef tekjur eru allt að kr. 5.870.093
Enginn afsláttur ef tekjur eru yfir kr. 6.842.949

Ef tekjur eru á framangreindu bili er veittur hlutfallslegur afsláttur.
Á heimasíðu sveitarfélagsins hornafjordur.is má sjá
álagningarreglur 2020 ásamt reglum um afslátt fasteignaskatts.
Skrifstofa sveitarfélagsins veitir jafnframt allar frekari upplýsingar.

Fjármálastjóri,
Ólöf I. Björnsdóttir

Álagning fasteignagjalda 2020

Soffía Auður annar af umræðustjórum bókakvöldsins
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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

Öðruvísi og krefjandi leiklist

Skólastarf vorannar hjá Framhaldskólanum í Austur-Skaftafellssýslu 
er komið á fullt skrið og margt spennandi í gangi. Á lista- og 
menningarsviði er Teresa M. Rivarola eða Tess eins og hún kallar sig 
með námskeið í leiklist þar sem er lögð áhersla á að tjá sögur með 
líkamanum eða svokölluð hreyfilist. Nemendur byrja á því að velja sér 
sögu úr nær-umhverfinu sem auðvelt er að tengja eigin hugarheimi. 
Sögurnar mega vera af ýmsum toga, t.d. þjóðsögur, skáldsögur eða 
sögur sem ömmur og afar hafa sagt. Nemendur greina sögurnar og 
finna leiðir til að túlka og án orða en nota þess í stað hreyfingar og 
hljóð, hughrifatónlist eða náttúruhljóð.
Þetta er svo sannarlega öðruvísi og spennandi verkefni en nemendur 
eru venjulega að fást við og ekki síður krefjandi því það þarf að nota 
hugmyndaflugið. Það verður gaman að sjá útkomuna en það er 
fyrirhugað að nemendur sýni afrakstur vinnunnar. Dagsetning liggur 
þó ekki enn fyrir.

Á leiklistaræfingu hjá Tess.
E N D U R M E N N T U N 

A T V I N N U B Í L S T J Ó R A
Námskeiðin verða haldin á Hornafirði ef 
næg þátttaka fæst og er áætlað að þau 
verði í mars og apríl.
Skráningu líkur 13. febrúar.
Upplýsingar og skráning í 893-3652 eða 
palloa@simnet.is

Ökuskóli Austurlands
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MIÐJA SKAPANDI GREINA Á HORNAFIRÐI

NÁMSKEIÐ Í FAB LAB  

Kennt verður á þriðjudögum  
kl.17:00-20:00 / Gjald15.000 kr. á námskeið 
 
 
Skráning: vilhjalmurm@hornafjordur.is
eða í síma: 862-0648.

12 tíma námskeið, 3 tímar í lotu hefst 11.febrúar 
 

 
  

Arduino iðntölvu námskeið fyrir byrjendur 
Boðið verður upp á 12 tíma Arduino forritunar námskeið sem 
hefst í febrúar. Verkefnin eru þrepaskipt og byrja á ein-
földum Arduino uppsetningum. Meðal annars verður kennt 
á stýringu Led ljósa, input & output, serial port, skynjara af 
ýmsum gerðum, stýring mótora og margt annað.
 

Grafísk hönnun og myndvinnsla 
Boðið verður upp á námskeið í 
uppsetningu markaðsefnis fyrir ýmsa 
miðla. Kennt verður á myndvinnslu-
forrit, vektor forrit, farið yfir mynd- 
byggingu, litafræði, vinna með letur, 
logo gerð og annað.  
 

 Kennt verður á þriðjudögum  
kl.17:00-20:00 / Gjald15.000 kr. 
á námskeið 

12 tíma námskeið, 3 tímar í lotu  
hefst 10.mars 
 

Þorrablót Suðursveita- og Mýrarmanna 2020
Miðasala er hafin fyrir Þorrablót 

Suðursveita- og Mýrarmanna sem haldið 
verður laugardaginn 8. febrúar.
Húsið opnað kl. 19:30 og borðhald  

hefst kl. 20:00

Miðaverð er 8000 kr. 

Hljómsveitin Hist&her leikur fyrir dansi!

Miðasala og upplýsingar eru hjá 
thorriblot@gmail.com.

Selma Björt í síma 783-4465
Vilborg Rún í síma 773-4597

18 ára aldurstakmark

Sýningin Óværa eða ábati, sem er í fremra 
rými Svavarssafns sem átti að ljúka þann 6. 
janúar hefur nú verið framlengd til 14. febrúar. 
Á sýningunni má sjá verk eftir Efnasmiðjuna 
sem samanstendur af þeim Elínu Sigríði 
Harðardóttur sem er fædd og uppalin á Höfn 
og Ingu Kristínu Guðlaugsdóttur.
Sýningin er angi af verkefni þeirra Lúpínan í 
nýju ljósi sem átti upptök sín í Listaháskólanum 
þar sem Inga hóf að gera tilraunir með notkun 
lúpínu sem hráefnis.
Þær hafa haldið áfram með þessar tilraunir 
og þá aðallega einbeitt sér að því að 
athuga möguleika hennar sem hráefni í 
umhverfisvænt trefjaefni sem gæti nýst sem 
byggingarefni.
Verkefnið fékk Nýsköpunarverðlaun forseta 
Íslands árið 2018.
Á sýningunni velta þær fyrir sér plöntunni í 

samfélagslegu samhengi. Hún hefur verið 
notuð til uppgræðslu á örfoka landi frá því 
á síðustu öld, en varð öflugri en búist var 
við. Á seinni árum hefur hún verið flokkuð 
sem ágeng tegund og því gerð að óværu í 
íslensku landslagi. Andstæðingar hennar 
kjósa jafnvel auðn yfir lúpínubreiðurnar sem 
slá lit sínum á landið. Þær horfa einnig á 
sauðkindina sem umdeilda- sumir telja hana 
valda gróðureyðingu og uppfoki á hálendinu 
á meðan aðrir telja hana nauðsynlega til að 
viðhalda beit og næra jarðveginn.
Á sýningunni einblína þær á þessar tvær 
tegundir í landslagi Íslands, lúpínuna 
og sauðkindina og leiða þær saman í 
myndverkum. Tegundir sem áður töldust 
ábati eru nú í hugum margra álitnar óværa.
Eystrahorn hvetur Hornfirðinga til að kíkja á 
sýninguna.

Sýningin Óværa eða ábati í Svavarssafni



Orlof um páska

www.asa.is AFL Starfsgreinafélag | asa@asa.is | Sími/tel. 470 0300

Opnað hefur verið fyrir umsóknir um orlofshús um páska 2020.  
 

Úthlutað verður í orlofshúsum félagsins á Illugastöðum í Fnjóskadal,  
Einarsstöðum á Völlum, Klifabotn í Lóni og Ölfusborgun í Ölfusi.   
Úthlutað er dagana 8.- 13. apríl en í flestum tilfellum er auðvelt að bæta  
við degi á undan eða eftir.

Umsóknarfrestur er til 19. febrúar og úthlutað verður 20. febrúar.   
Þeir sem fá úthlutað fá sms og tölvupóst um leið og dregið hefur verið  
og hafa þá 4 daga til að greiða staðfestingargjald, kr. 5.000.   
Greiða þarf leigu að fullu fyrir 24. mars. Heildarverð fyrir þessar 6 nætur  
er 25.247 kr.  Ath. Staðfestingagjald er óendurkræft.

Þeir sem ekki fá úthlutað bústað fara á biðlista og er dregið  
um röð á biðlistanum.



Heilsu- &
lífsstílsdagar

25%
AFSLÁTTUR

AF HEILSU- OG 

LÍFSSTÍLSVÖRUM 

ALLT AÐ

 VEGAN   KETÓ   LÍFRÆNT  KRÍLIN  

 HOLLUSTA  UPPBYGGING    UMHVERFI

TILBOÐIN GILDA 23. JANÚAR - 2. FEBRÚAR 2020

SÍÐUR AF
FRÓÐLEIK OG 
TILBOÐUM!

128

OFURTILBOÐ - GILDIR ÞENNAN EINA DAG!
Fimmtudagur 30. jan. 

Tilboð dagsins

Sítrónur (kg)

Änglamark 
hreinsiklútar
25 stk

99 KR/PK
ÁÐUR: 199 KR/PK

Änglamark 
sápukrem
500 ml fylling

199 KR/PK
ÁÐUR: 369 KR/PK

Föstudagur 31. jan. 
Tilboð dagsins

Bláber (125g)

Fulfil
Brownie eða 
hnetusmjör

189 KR/STK
ÁÐUR: 319 KR/STK

Miðvikudagur 29. jan. 
Tilboð dagsins

Grænkál (150g)

Whole Earth 
Engiferöl 
330 ml

119 KR/STK
ÁÐUR: 199 KR/STK

Tilboðin gilda meðan birgðir endast • Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl • Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
Búðakór • Grandi • Mjódd • Lágmúli • Salavegur • Hafnarfjörður • Hrísalundur • Glerártorg • Húsavík • Höfn • Iðavellir • Grindavik • Krossmói • Borgarnes • Ísafjörður • Egilsstaðir • Selfoss

Heilsudagar standa yfir dagana 23. janúar - 2. febrúar 2020

ALLT Á HEILSUDÖGUM Í VEFVERSLUNINNI
ÖLL TILBOÐ Á HEILSUDÖGUM MÁ FINNA Á NETTO.IS

VELKOMIN Á HEILSU- 
OG LÍFSSTÍLSDAGA

KYNNTU ÞÉR ÖLL
FRÁBÆRU TILBOÐIN Í
HEILSUBÆKLINGI NETTÓ
Fylgstu með og nálgastu upplýsingar á netto.is  
og Facebook síðu Nettó varðandi kynningar  
í verslunum á Heilsudögum.

50%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

46%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

Vit Hit drykkur
Revive Citrus  
eða Lean&Green

149 KR/STK
ÁÐUR: 259 KR/STK

40%
AFSLÁTTUR

42%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR



www.n1.is facebook.com/enneinn

Verslanir N1 um land allt
Akureyri s. 440 1420  •  Blönduós s. 440 1339  •  Húsavík s. 440 1448  
Höfn s. 478 1940  •  Ísafjörður s. 456 3574  •  Klettagarðar s. 440 1330 
Ólafsvík s. 436 1581  •  Patreksfjörður s. 456 1245  •  Reyðarfjörður s. 474 1293  
Reykjanesbær s. 421 4980  •  Vestmannaeyjar s. 481 1127

Alltaf til staðar

Kuldaboli er
kominn á kreik

Dimex kuldagalli  
Vattfóðraður kuldagalli  
með renndum brjóstvösum. 
Litur: Svartur. Stærðir: S–3XL.

Leðurhanskar  
Fóðraðir Tegera 
leðurhanskar 
með riflás.
Litur: Ljós.  
Stærðir: 9, 10, 11.

Vettlingar  
Hlýir Showa 451 
vettlingar með 
góðu gripi. Ca 
25 cm háir.

Lambhúshetta  
Lambhúshetta úr 
flísefni, fóðruð 
með bómull. 
Ein stærð.

Dimex húfa  
Dimex 
prjónahúfa.
Litur: Dökkgrár. 
Ein stærð.

K2 kuldagalli EN471 CL.3 
Vattfóðraður kuldagalli með 
cordura efni á álagsflötum.  
Með rennilás á skálmum.  
Hægt að taka hettuna af.
Litur: Gulur. Stærðir: XS–5XL.

Tilboðsverð  
14.235 kr. m/vsk
Verð áður 21.900 kr. m/vsk

Vnr. 9609 648 

Olympia ullarbolur  
Langerma ullarbolur með kraga  
og rennilás úr merinóull.
Litur: Svartur. Stærðir: S–2XL.

Vnr. A546 JSB517-16 

Vnr. 9640 335 Vnr. 9658 451 Vnr. A421 2 Vnr. 9609 4260+

Vnr. 9616 K2 2009

Olympia föðurland úr ull  
Föðurland úr merinóull.  
Ekki með klauf. 
Litur: Svartur. Stærðir: S–2XL.

A546 JSB517-21

35% 
afsláttur
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Auglýsing um nýja deiliskipulagstillögu 
að Reynivöllum II 

Bæjarstjórn Hornafjarðar auglýsir hér með nýja tillögu 
að deiliskipulagi að Reynivöllum II samkvæmt 40. gr 
skipulagslaga nr. 123/2010.
Markmið með gerð deiliskipulagsins er að bæta 
ferðaþjónustu á svæðinu og miða að því að uppbygging 
ferðaþjónustu nýtist íbúum jafnt og ferðamönnum.
Tillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofum að 
Hafnarbraut 27 frá og með 29. janúar til og með 11. 
mars 2020. 
Tillagan er einnig til sýnis á heimasíðu sveitarfélagins 
undir http://www.hornafjordur.is/stjórnsýsla undir 
skipulag í kynningu. 
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með 
gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna til 11. 
mars 2020. Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur 
Hornafjarðar, Hafnarbraut 27 eða á 
afgreidsla@hornafjordur.is 

Matthildur Ásmundardóttir
bæjarstjóri Sveitarfélagsins Hornafjarðar
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Auglýsing um skipulagsmál
Sveitarfélagið Hornafjörður hefur unnið að 
aðalskipulagsbreytingu fyrir Háhól / Dilksnes og að nýju 
deiliskipulagi fyrir fyrrgreint svæði. Bæjarstjórn 
Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkt tillögurnar á 
fundi sínum þann 16. janúar 2020. Skipulagsnefnd 
fjallaði um tillöguna á fundi sínum þann 8. janúar 2020. 
Tillögurnar voru kynntar í samræmi við 30., 31. gr. og 
40., 41. sr. skipulagslaga nr. 123/2010 frá 29. ágúst til 
14. október 2019.  
Eftir athugasemdarfrest voru breytingar gerðar VÞ47 
þjónustusvæði og fellt út úr tillögunum í samræmi við 
umsagnir.Ofangreindar breytingar hafa ekki áhrif á 
megin markmið eða forsendur tillaganna. 
Bréf hefur verið sent til þeirra sem gerðu athugasemdir 
og þeim kynnt afgreiðsla bæjarstjórnar og svör 
athugasemda.Aðal- og deiliskipulagstillögurnar verða 
sendar Skipulagsstofnun til staðfestingar. 
Þeir sem óska upplýsinga geta snúið sér til bæjarstjóra 
sveitarfélagsins. 

Matthildur Ásmundardóttir bæjarstjóri. 

HSU á Hornafirði og 
félagsþjónusta sveitarfélagsins 

hljóta styrk

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðis ráðherra veitti styrki til sjö 
gæðaverkefna í heilbrigðisþjónustunni, þann 24. janúar  síðastliðinn. 
Gæðastyrkir hafa verið veittir árlega frá árinu 2001 en þeir eru fyrst 
og fremst hugsaðir til að stuðla að umbótastarfi, nýbreytni og auknum 
gæðum heilbrigðisþjónustunnar og eru þeir ætlaðir sem hvatning og 
viðurkenning fyrir störf á þessu sviði.
Að þessu sinni var sérstök áhersla lögð á verkefni sem eru í samræmi 
við heilbrigðisstefnu til 2030 og/eða tengjast innleiðingu áætlunar 
Embættis landlæknis um gæðaþróun í heilbrigðisþjónustu 2019-2030.
Alls bárust heilbrigðisráðuneytinu 37 umsóknir um styrki vegna 
fjölbreyttra verkefna, en sjö verkefni fengu styrk að upphæð 700 
þús. hvert. Þar á meðal var Memaxi verkefni HSU á Hornafirði og 
félagsþjónustu Sveitarfélagsins Hornafjarðar sem ber heitið “Öflug 
samskipti í samþættri þjónustu með hjálp velferðartækni”. Við erum 
afar þakklát og full tilhlökkunar að efla þetta verkefni okkar enn frekar 
á komandi tímum. Styrkurinn eflir getu okkar til að halda áfram með 
verkefnið.
Í gegnum Memaxi samþættum við samskipti og verkefnin sem 
þjónustuþeganum er veitt af hinum mismunandi þjónustuveitendum. 
Samþættingin fer ávallt í gegnum einstaklinginn - hann er hringiða 
Memaxi og allir aðrir tengjast þar inn og upplýsingar flæða svo á milli.

Heilbrigðisráðherra ásamt fulltrúum þeirra sem fengu styrk

M E I R A P R Ó F
Námskeið til aukinna ökuréttinda 
verður haldið á Hornafirði í mars,apríl ef 
næg þátttaka fæst.
Kennt verður til allra réttindaflokka.
Leigubíll,pickup,vörubíll,eftirvagn og 
rútur.
Skráningu líkur 13. febrúar.
Upplýsingar og skráning í 893-3652 eða 
palloa@simnet.is

Ökuskóli 
Austurlands



Við óskum eftir að ráða þjónustulundaða 
einstaklinga í sumarafleysingar á 
flugvellinum á Höfn í Hornafirði

Almenn 
afgreiðsla

SUMARAFLEYSINGAR

Starfið felur í sér almenn afgreiðslustörf, símsvörun, 
bókanir í flug, innritanir, hleðslu á flugvélum, útkeyrslu 
og annað tilfallandi.

Við leitum að fólki með hæfni í mannlegum samskiptum, 
bílpróf, öguðum vinnubrögðum og góðri enskukunnáttu.

Umsóknir sendist til Vigdísar á netfangið vigdis@ernir.is  
en umsóknarfrestur er til 1. mars næstkomandi.

Flugfélagið Ernir
562 2640 / 478 1250 
ernir@ernir.is / ernir.is 

Bíldudalur
Gjögur

Reykjavík

Vestmannaeyjar

Höfn

Húsavík


