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Næsta tölublað kemur út miðvikudaginn 20. maí, skilafrestur fyrir auglýsingar og 
annað efni er til kl.14:00 mánudaginn 18. maí

Flottir “Hellisbúar” í þriðja sæti

Nettó hefur hafið heimkeyrslu á dagvöru í 
gegnum netverslun sína á sjö nýjum stöðum 
í þremur landshlutum. Þetta er gert til þess 
að mæta aukinni eftirspurn og breyttri 
kauphegðun Íslendinga. COVID-19 hefur 
gert það að verkum að sviðsmyndum hefur 
verið flýtt um næstum fimm ár eftir að 
sóttkví skall á. Sveitarfélögin sem um ræðir 
eru Egilsstaðir, Eyrarbakki, Hvanneyri, 
Hveragerði, Höfn, Þorlákshöfn og Stokkseyri.
„Draumurinn er auðvitað að geta boðið upp 
á heimsendingu í gegnum netverslanir okkar 
á sem flestum stöðum. Heimsendingin hefur 
verið himnasending fyrir marga á þessum 
fordæmalausu tímum, sérstaklega þá sem 
voru í sóttkví eða einangrun. Margir komu 

á tal við okkur um að færa út kvíarnar og 
eru þessi nýju sveitarfélög partur af þeirri 
áskorun,“ segir Gísli Tryggvi Gíslason, 
forstöðumaður starfrænnar tækni hjá 
Samkaupum.
Heimsendingar fara allar í gegnum 
samstarfsaðila Nettó, aha.is. Allir starfsmenn 
hafa fengið ítarlega kennslu um hvernig 
skuli halda snertiflötum eins sótthreinsuðum 
og mögulegt er. „Til að byrja með ætlum 
við að keyra út vörur á mánudögum og 
fimmtudögum á Egilstöðum og á Höfn. Það 
sama á við um Eyrarbakka, Þorlákshöfn, 
Hveragerði og Stokkseyri en við vonumst 
til þess að geta fjölgað dögum í framtíðinni 
en það fer eftir eftirspurn. Við sendum hins 

vegar vörur heim alla daga á Hvanneyri,“ 
segir Gísli.
Viðskiptavinum Nettó býðst einnig að panta 
vörur fram í tímann og ná í þær tilbúnar í 
verslunum keðjunnar. Þar af leiðandi geta 
þeir sem ekki hafa aðgang að heimsendingu 
flýtt innkaupum sínum.

Nettó á Höfn býður upp á heimsendingu

Landvernd stóð fyrir 
alþjóðlegu verkefni á meðal 
skóla á Íslandi sem kallast 
Ungt umhverfisfréttafólk, 
það kallast á ensku YRE og 
stendur fyrir Young Reporters 
for the Environment.
Verkefninu er ætlað að 
valdefla ungt fólk og gefa 
þeim tækifæri til að hafa 
áhrif með því að kynna 
sér umhverfismál með 
gagnrýnum hætti og miðla 
upplýsingum til almennings. 
Nemendur gátu einnig 
valið um að senda verkefni 
sín í landskeppni og bestu 
verkefnin taka síðan þátt í 
alþjóðlegri keppni.
Í FAS var ákveðið að 
nemendur í umhverfis- og 
auðlindafræði tækju þátt 
í verkefninu og var hafist 
handa fljótlega í byrjun annar. 
Það var orðið stutt í skilafrest 
þegar reglur um takmörkun á 
skólahaldi tóku gildi og hafði 
það áhrif á vinnuna. En með 
góðu skipulagi og þrautseigju 
náðu einhverjir hópar að skila 
inn verkefnum. 
Tíu framhaldsskólar skiluðu 

inn samtals 40 verkefnum 
og komust sex þeirra í 
undanúrslit og þar á meðal 
var verkefni frá FAS.Það 
var instagram síða hjá hópi 
sem kalla sig „Hellisbúana“ 
og verkefnið fjallar um áhrif 
loftslagsbreytinga á íshella. 
Þann 6. maí voru úrslitin 
kynnt og var viðburðinum 
streymt á fésbókarsíðu 
verkefnisins og verkefni 
“Hellisbúana” lenti í þriðja 
sæti sem er frábær árangur 
og hlýtur hópurinn verðlaun 
og viðurkenningu.  Umsögn 
fjölmiðladómnefndar um 
verkefnið er eftirfarandi: 

“Í þriðja sæti er 
instagramsíðan Hellis
búarnir. Bráðnun jökla 
ógnar ungum kynslóðum í 
dag og stefnir heimkynnum 
okkar og lífsháttum í hættu. 
Hópurinn setti verkefnið 
fram á mjög aðgengilegan 
hátt fyrir ungt fólk sem var 
til fyrirmyndar og var í senn 
fræðandi og lifandi.”

Frábær árangur!

Ástrós Aníta Óskarsdóttir, Harpa Sigríður Óskarsdóttir, Mateja Nikoletic og 
Selma Mujkic eru Hellisbúarnir

Nemendur FAS fylgdust með úrslitunum á Nýtorgi í Nýheimum



2 Eystrahorn 

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

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

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

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

Stuðningsfulltrúastarf, staða ritara með húsvörslu og 
kennsla í heimilisfræði við Grunnskóla Hornafjarðar
Auglýst er eftir umsóknum í störf stuðningsfulltrúa við 
Grunnskóla Hornafjarðar sem geta hafið störf um miðjan ágúst 
2020. Umsækjendur verða að eiga auðvelt með samskipti við börn, 
unglinga og fullorðið fólk, vera lausnamiðaðir og jákvæðir. Einnig 
verða umsækjendur að hafa góð tök á íslensku.

Starf stuðningsfulltrúa er 100 % starf og felst ýmist í 
einstaklingsaðstoð, aðstoð við nemendur í tímum og aðstoð í 
frímínútum. Auk þess sinnir stuðningsfulltrúi gæslu í Kátakoti. 
Vinnutími er að jafnaði frá 8:00-16:00.

Auk þess er auglýst eftir ritara með húsvörslu í 50% starf. 
Möguleiki á hærra starfshlutfalli síðar. Starf ritara með húsvörslu 
felst m.a. í því að svara í símann, afgreiða nemendur og sinna 
algengustu ritarastörfum og hafa yfirumsjón með húsnæði og 
tækjum grunnskólans. Sjá um minni háttar viðhald og lagfæringar 
eða það sem til fellur hverju sinni. Vinnutími er að jafnaði frá 
12:00-16:00. Umsækjendur verða að vera tilbúnir til að setja sig 
inn í allskonar mál, eiga auðvelt með samskipti við börn, unglinga 
og fullorðið fólk, vera lausnamiðaðir og jákvæðir. Einnig verða 
umsækjendur að hafa góð tök á íslensku.

Að lokum er auglýst eftir heimilisfræðikennara í 100% starf. 
Umsækjendur skulu hafa tilskylda menntun og reynslu til starfsins 
og góð tök á íslensku bæði munnlega og skriflega. Auk þekkingar 
á heimilifræðikennslu er lögð áhersla er á að umsækjendur sýni 
hæfni í samskiptum, frumkvæði, séu lausnamiðaðir jákvæðir og 
hafi skipulagshæfileika.

Umsóknarfrestur er til 27. maí. Umsóknum skal skilað 
skriflega til skólastjóra á þar til gerðu umsóknareyðublaði sem er á 
heimasíðu skólans. http://gs.hornafjordur.is/skolinn/starfsmenn/
lausstorf/

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskrar 
sveitarfélaga við AFL Starfsgreinafélag, FOSS eða KÍ.

Frekari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 8995609 og á 
netfanginu thorgunnur@hornafjordur.is

HAFNARKIRKJA
Sunnudaginn 17. maí
Bænastund kl. 11:00

Kirkjan opnuð á ný! Bænastund verður 
í höndum sóknarprests og mun Jörg 
organisti sjá um að spila fyrir okkur 
fallega tóna.
Munum tveggja metra regluna.

Allir velkomnir.

H A F N A R K I R K J A
1 9 6 6    2 0 1 6

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Sigfinnur Gunnarsson 
Hagatúni 3, Höfn í Hornafirði

lést á hjúkrunarheimilinu Skjólgarði  
7 .maí. Í ljósi aðstæðna fer útförin fram 
í kyrrþey frá Hafnarkirkju laugardaginn 
16. maí.

Sigurbjörg Ragnarsdóttir
Gunnar Sigfinnsson  Guðný Dóra Ingimundardóttir

Ragna Sigfinnsdóttir  Friðrik Karlsson
Björn Sigfinnsson  Ester Þorvaldsdóttir

Guðrún Sigfinnsdóttir
barnabörn og langafabörn

Andlát

Móttökuritari - sumarafleysing
Laust er til umsóknar starf móttökuritara í 5 vikur  í sumar á 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hornafirði .
Helstu verkefni og ábyrgð
Móttaka, afgreiðsla og samskipti við skjólstæðinga. 
Símsvörun, ýmiss konar umsýsla og skráning gagna auk 
samskipta við aðrar deildir HS
Hæfnikröfur 
Stúdentspróf eða sambærileg menntun æskilegt.
Starfið krefst hæfni og lipurðar í samskiptum, trúmennsku og 
nákvæmni í vinnubrögðum.
Viðkomandi þarf að hafa góð tök á vinnu við tölvur.
Viðkomandi þarf að hafa gott vald á íslensku máli og þarf að 
geta átt tjáskipti á ensku.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- 
og efnahagsráðherra og Félag opinberra starfsmanna 
á Suðurlandi hafa gert. Um er að ræða dagvinnu ,100% 
starfshlutfall 
Sækja skal um stöðuna á www.hsu.is undir lausar störf. 
Náms- og starfsferilskrá fylgi umsókn.
Upplýsingar um starfið  veitir Ester Þorvaldsdóttir 
Hjúkrunarstjóri  sími 432-2900, ester.thorvaldsdottir@hsu.is 

Guðni Arinbjarnar, bæklunarskurðlæknir 
verður með móttöku á heilsugæslustöðinni 

þann 3. júní næstkomandi.
Tímapantanir í síma 432-2900 virka daga milli 

kl. 9:00-15:00.
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Óska eftir mannskap

Vantar 4 búkollu 
bílstjóra

Jón S: 824-2340

Hlífðardýnur og lök 
í öllum stærðum

Úrval af rúmum og dýnum,
sama verð og í Reykjavík.

Frír flutningur um óákveðinn tíma,
gott að nýta tækifærið

Verið velkomin

Sofðu vel 
heilsunnar vegna

Opið frá kl. 13-18 virka daga
478-2535 / 898-3664

Vorum að fá nýja sendingu af fallegum 
pottaplöntum

Frá Ferðafélag Austur-Skaftfellinga
Aðalfundur Ferðafélags Austur-
Skaftfellinga sem vera átti um 
mánaðarmótin mars / apríl og var 
frestað  vegna Covid 19, verður haldinn 
í Gömlubúð fimmtudaginn 28. maí kl. 
20.00.

Venjuleg aðalfundarstörf.

Nýir félagsmenn hvattir til að mæta og kynna sér 
starfsemi félagsins.
Hlökkum til að sjá ykkur sem flest.
Stjórnin

Umhverfissamtök Austur-Skaftafellssýslu stóðu fyrir plokk-átaki í tilefni dags 
náttúrunnar 25. apríl síðastliðinn en þá var einnig hreinsunarvika Sveitarfélagsins 
Hornafjarðar. Það stóð ekki á íbúum en gríðargott starf var unnið og meirihluti 
bæjarins var hreinsaður. Þar munaði líka miklu um að nemendur Grunnskóla 
Hornafjarðar tíndu rusl af miklum móð. 
Við hjá Umhverfissamtökunum útbjuggum rafrænt kort þar sem bænum var 
skipt niður og þannig var auðvelt fyrir fólk að sjá hvar var búið að hreinsa og 
hvaða svæði voru eftir. Gekk þetta fyrirkomulag vonum framar og nú erum við 
komin með kerfi sem við munum nýta okkur áfram. Það er virkilega hvetjandi að 
geta merkt við svæði sem búið er að hreinsa og sjá um leið hvað aðrir eru búnir 
að afreka. 
Hér má líta uppfært kort þar sem búið er að merkja nýhreinsuð svæði með gráum 
lit. Við viljum gjarnan reyna að grálita alla reiti fyrir lok maí og hvetjum við því 
íbúa til að fjölmenna inná Facebook hóp Umhverfissamtakanna og velja sér svæði 
til að herja á með poka, rusltínu og/eða hanska!  
Allir sem hafa lagt hönd á plóg eiga þakkir skildar fyrir að leggja sitt af mörkum 
til samfélagsins og náttúrunnar. 

Stjórn Umhverfissamtaka AusturSkaftafellssýslu 

Starfsmenn Náttúrustofu Suðausturlands og starfsmenn Nýheima tók þátt í plokkinu Gráu svæðin á kortinu eru svæði sem búið er að hreinsa.

Dagur náttúrunnar
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Sumar í Ríki Vatnajökuls   

–  áskoranir og samvinna í ferðaþjónustu
Ríki Vatnajökuls og Sveitarfélagið Hornafjörður boða til 
fundar um ferðamál í Nýheimum mánudaginn 18. maí nk.  
kl. 19:00 þar sem málefni félagsins verða rædd fyrir hlé og í 
beinu framhaldi kl. 20:00 boðar Sveitarfélagið Hornafjörður 
ferðaþjónustuaðila til samtals um sameinaða krafta að 
sterkum áfangastað 2020.

Dagskrá:
 1. Markaðsmál

• Ferðamálastofa - Brandenburg
• Markaðsstofa Suðurlands
• Pakkahugmyndir fyrir fyrirtækin
• Faghópur og starfshópur
• Dreifing bæklinga

2. Vefsíða Ríkis Vatnajökuls
3. Fjármál félagsins

• Markaðs- og kynningargjöld 2020
• Samningur við sveitarfélagið

Hlé
4. Samtal ferðaþjónustunnar og sveitarfélagsins

• Samantekt á ferðaþjónustu sem verður í boði í sumar
• Sýn ferðaþjónustunnar á árangursríka markaðssetningu
• Sýn ferðaþjónustunnar á árangursríkt samstarf á milli 

atvinnugreinarinnar og sveitarfélagsins
• Annað

5. Umræður og fundarlok

Til að virða tveggja metra regluna þarf að skrá sig á 
fundinn með því að senda tölvupóst á netfangið olga@
visitvatnajokull.is

Fundurinn er öllum opinn og verður einnig sendur út á Zoom 
fyrir þá sem ekki eiga heimangengt. Nánari upplýsingar verða 
veittar á heimasíðu sveitarfélagsins, www.hornafjordur.is
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Matjurtagarðar á Höfn
Auglýst er eftir umsóknum í matjurtagarða.

Um er að ræða nýja 5-10 fm garða sem úthlutaðir 
verða í kjölfar umsókna.
Nýju matjurtagarðarnir eru hjá kartöflugörðunum 
við Drápsklettsmýri.
Umsóknarfresturinn er frá 14. -21. maí 2020. 
Umsóknir skulu berast á netfangið 
anna@hornafjordur.is
Upplýsingar sem þurfa að koma fram í umsókninni 
er: nafn, kennitala og stærð matjurtagarðs sem 
óskað er eftir. 

Umhverfisfulltrúi
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Auglýsing um nýja deiliskipulagstillögu að 
Þorgeirsstöðum í Lóni

Bæjarstjórn Hornafjarðar auglýsir hér með nýja tillögu að 
deiliskipulagi á hluta jarðarinnar Þorgeirsstöðum í Lóni 
ásamt umhverfisskýrslu. Samkvæmt 41. gr skipulagslaga 
nr. 123/2010 og 7. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 
105/2006.

Fyrirhuguð er frekari uppbygging á ferðaþjónustustarfsemi, 
með gistingu fyrir allt að 60 gesti. Einnig eru fyrirhugaðar 
tvær nýjar smávirkjanir í Þorgeirsstaðaá, tjaldsvæði vestan 
árinnar og göngubrú yfir ána.

Tillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofum að Hafnarbraut 
27 frá og með 14. maí til og með 26. júní 2020. Og á 
heimasíðu bæjarins www.hornafjordur.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með 
gefinn kostur á að gera athugasemdir við skipulagið til 
26. júní 2020. Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur 
Hornafjarðar, Hafnarbraut 27 eða á netfangið skipulag@
hornafjordur.is. 

Brynja Dögg Ingólfsdóttir  
umhverfis og skiplagsstjóri

Sigríður Sveinsdóttir Háls-nef og 
eyrnalæknir verður með stofu á 

heilsugæslustöðinni dagana  
4. – 5. júní næstkomandi.

Tímapantanir í síma 432-2900 virka daga milli 
kl. 9:00-15:00.


