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Keppnin Sterkasta kona Íslands fór fram laugardaginn  
15. ágúst sl. á Akureyri í blíðskapar veðri. Samtals voru 9 
keppendur og keppt var í opnum flokki og undir 82kg flokki. 
Keppt var við húsnæði Bílaklúbbs Akureyrar. Dómarar voru 
Kristján Sindri Níelsson og Ingibjörg Óladóttir.
Keppt var í 5 greinum, loggur, réttstöðulyftu á tíma 60sek, 
grindarburði 160kg og 180kg, pokahleðslu 50-80 kg og steina 
lyftum.
Hornfirðingurinn Lilja B. Jónsdóttir var ein af keppendunum 
og var þetta í 10 skiptið sem hún tók þátt. Lilja stóð sig 
frábærlega. Hún varð í 1. sæti í -82kg flokki og lenti í 3.sæti í 
opna flokknum. Mikil barátta var í -82kg flokknum en aðeins 
munaði hálfu stigi á 1. og 2. sæti. 
Við óskum Lilju til hamingju með árangurinn. 
Hér eru úrslit úr keppninni.

Opin flokkur:
1. Ellen Lind Ísaksdóttir 40,5
2. Ragnheiður Ósk Jónasdóttir 38
3. Lilja B. Jónsdóttir 32,5
4. Hugrún Ýr Sigurðardóttir 30
5. Veiga Dís Hansdóttir 29,5
6. Lillý Ösp Sigurjónsdóttir 18
7. Hulda Rós Blöndal Snorradóttir 17,5
8. Snæfríður Birta Björgvinsdóttir 11
9. Margrét Ársælsdóttir 7

Undir 82kg flokkur:
1. Lilja B. Jónsdóttir 19,5
2. Veiga Dís Hansdóttir 19
3. Hugrún Ýr Sigurðardóttir 16,5
4-5. Hulda Rós Blöndal Snorradóttir 10
4-5. Lillý Ösp Sigurjónsdóttir 10

Sterkasta kona Íslands

Lilja  ásamt Veigu Dís og Hugrúnu Ýr

Hlífðardýnur og lök 
í öllum stærðum

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

Frír flutningur um  
óákveðinn tíma.

Úrval af fallegum og 
nytsamlegum  gjafavörum

Verið velkomin

Sofðu vel 
heilsunnar vegna

Opið frá kl. 13-18 virka daga
478-2535 / 898-3664
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FÉLAGSSTARF FÉLAGS 
ELDRI HORNFIRÐINGA
Félagar í Félagi eldri 
Hornfirðinga.
Óvissa er um hvenær starfsemi félagsins 
getur hafist eftir sumarhlé vegna covid-19. 
Fylgist með tilkynningum þar að lútandi.
Verið dugleg að hreyfa ykkur. 
Hringið hvert í annað. 
Munið tvo metrana, handþvott og spritt.
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Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir skipulagslýsingu 
vegna vinnu við nýtt deiliskipulag fyrir miðsvæði, skóla- og 
íþróttasvæði Hafnar í Hornafirði. Í skipulagslýsingu kemur fram 
hvaða áherslur sveitarstjórn hefur við deiliskipulagsgerðina 
ásamt upplýsingum um forsendur, fyrirliggjandi stefnu og 
fyrirhugað skipulagsferli.
Áherslur sveitarstjórnar í nýju deiliskipulagi felast í að styrkja 
miðsvæði bæjarins umhverfis skóla- og íþróttasvæðið 
og leggja línurnar fyrir þróun þess. Stefnt er að því að 
endurskipuleggja svæðið með það að markmiði að efla enn 
frekar aðstöðu til íþróttaiðkunar, lagfæra skólalóðir og efla 
svæðið sem aðlaðandi útivistarsvæði til samverustunda og 
mannfagnaðar, allan ársins hring.
Skipulagslýsinguna má nálgast á heimasíðu sveitarfélagsins 
Hornafjarðar www.hornafjordur.is  og á bæjarskrifstofum að 
Hafnarbraut 27 frá og með 27. ágúst til og með 24. september 
2020.
Óskað er eftir umsögnum og ábendingum við lýsinguna 
fyrir 24. september 2020 og skal skila þeim skriflega á 
bæjarskrifstofur Hornafjarðar, Hafnarbraut 27 eða á netfangið 
skipulag@hornafjordur.is

Brynja Dögg Ingólfsdóttir
Umhverfis- og skipulagsstjóri

Deiliskipulag skóla- og 
íþróttasvæðis á Höfn

Óveruleg breyting á aðalskipulagi 
Hornafjarðar 2012-2030

Hnappavellir
Bæjarstjórn Hornafjarðar samþykkti 20. ágúst 2020 
tillögu að óverulegri breytingu á Aðalskipulagi 
Hornafjarðar 2012-2030 samkvæmt 2. mgr. 36. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingin felst í því 
að heimilaður herbergjafjöldi verði færður úr 120 
herbergjum í 125 herbergi. 
Breytingin hefur verið send Skipulagsstofnun til 
staðfestingar. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta 
snúið sér til umhverfis- og skipulagsstjóra Hornafjarðar.

Brynja Dögg Ingólfsdóttir

Herbergi til leigu
 Langtíma leiga frá 1- 9 mánuði. Net, rafmagn 

og hiti innifalið. Verð 47.000 kr. á mánuði.

Upplýsingar veitir Guðmundur Borgar  
í síma 661-1479 eða á hvammur3@simnet.is

Endurskoðun, uppgjör og 
innrás abstraktsins

29. ágúst – 18. desember 2020

Nokkur verk frá árunum 1941-49 eftir 

Sýning í Svavarssafni á Höfn í Hornafirði 

Svavar Guðnason, Þorvald Skúlason, Jón Engilberts,
Nínu Tryggvadóttur og Louisu Matthíasdóttur
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Meistaramót GHH fór fram helgina 14. – 16. 
ágúst s.l. Keppt var í eftirtöldum flokkum: 
Meistaraflokkur karla, 1.flokkur karla, 
2.flokkur karla og kvennaflokkur. 
Úrslit urðu þannig að Halldór Sævar Birgisson 
varð hlutskarpastur í meistaraflokki og lék 
holurnar 54 á 221 höggi, annar varð Jón 
Guðni Sigurðsson á 240 höggum og í þriðja 
sæti Halldór Steinar Kristjánsson á 242 
höggum. 
Í kvennaflokki voru leiknar 18 holur á 

sunnudegi. Sigurvegari varð Anna Eyrún 
Halldórsdóttir á 97 höggum, önnur var Inga 
Kristín Sveinbjörnsdóttir á 104 höggum 
og jafnar í þriðja sæti voru þær Þórgunnur 
Torfadóttir og Laufey Ósk Hafsteinsdóttir 
á 112 höggum en Þórgunnur hafði betur í 
bráðabana. 
Í fyrsta flokki karla voru leiknar 36 holur og 
sigurvegari þar var Finnur Ingi Jónsson á 
175 höggum. Í öðru sæti var Sævar Knútur 
Hannesson á 186 höggum og í því þriðja 

Haraldur Jónsson á 188 höggum. 
Annar flokkur karla lék 18 holur og þar fóru 
leikar þannig að sigurvegari var Kristján 
Kristjánsson á 96 höggum, annar var Sindri 
Ragnarsson á 100 höggum og í því þriðja 
var Sæmundur Helgason á 110 höggum. 
Klúbbmeistarar Golfklúbbs Hornafjarðar 
2020 eru því Anna Eyrún Halldórsdóttir og 
Halldór Sævar Birgisson. 

Meistaramót Golfklúbbs Hornafjarðar

Anna Eyrún Halldórsdóttir og Halldór Sævar Birgisson Klúbbmeistarar GHH. 
Mynd: Halldóra Katrín Guðmundsdóttir

Keppendur á Silfurnesvelli.  
Mynd: Gestur Halldórsson
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Dagana 28. og 29. ágúst heldur 
Umhverfisstofnun Spjaraþon, 
hugmyndasmiðju þar sem 
þátttakendur vinna í teymum að 
skapandi lausnum sem miða að 
því að draga úr umhverfisáhrifum 
textíls. 
Í Spjaraþoninu er farið yfir helstu 
áskoranir sem við stöndum 
frammi fyrir í textíliðnaðnum bæði 
í framleiðslunni sjálfri og þegar kemur að neyslumynstri samfélagsins. 
Eftir það mynda þátttakendur teymi í kringum mögulegar lausnir 
og vinna með þær hörðum höndum þangað til þær eru kynntar 
fyrir dómnefnd. Í dómnefndinni sitja Eliza Reid, forsetafrú, Sigrún 
Ágústsdóttir, forstjóri Umhverfisstofnunar, Magnea Einarsdóttir, 
fatahönnuður og Kristján Mikelson, framkvæmdastjóri Rafmyntaráðs 
Íslands. 
Eins og virðiskeðja textíls lítur út í dag erum við að kaupa miklu meira 
en við þurfum. Við notum fötin okkar sífellt minna og erum latari að 
gera við og lengja þannig líftímann. Tíska ræður miklu um innkaup og 
ýtt er undir ofneyslu með lágum verðum.
Textíliðnaðurinn hefur stækkað mjög hratt síðustu áratugi og er 
talið að framleiðslan hafi tvöfaldast síðan árið 2000. Við framleiðslu 
textíls er notað gríðarlegt magn af efnavöru til að ná fram ákveðnum 
eiginleikum eins og lit, áferð, mýkt og vatnsheldni. Einnig krefst 
framleiðslan mikillar notkun orku og vatns, sem dæmi fara um 10.000 
lítrar í framleiðslu á einu pari af gallabuxum. Um 8-10% af heildarlosun 
gróðurhúsalofttegunda í heiminum er á ábyrgð textíliðnaðarins. 
Framleiðsla textíls hefur líka í för með sér neikvæð samfélagsleg áhrif, 
en þar ber helst að nefna ómannsæmandi vinnuskilyrði. Aðstæður 
vinnufólks eru oft slæmar, launin lág og öryggi þeirra oft ekki tryggt 
á sama tíma og öll efnavaran í framleiðsluferlinu getur haft neikvæð 
áhrif á heilsu starfsfólks. 
Við hvetjum alla til að kynna sér málið á www.spjarathon.is og lesa 
meira um textílvandann á www.samangegnsoun.is !

Hugmyndasmiðjan Spjaraþon Blað brotið í upplýsingagjöf til 
ferðalanga um Ísland

Markaðsstofur landshlutanna hafa ýtt úr vör langstærsta 
samstarfsverkefni sem samtökin hafa ráðist í. Verkefnið er mikilvægur 
hlekkur í enduruppbyggingu ferðaþjónustunnar í kjölfar heimsfaraldurs. 
Markaðsstofur landshlutanna, 
MAS, ýttu úr vör í síðustu viku 
samstarfsverkefni sem miðar að 
því að auðvelda og hvetja enn 
frekar til ferðalaga innanlands. 
Verkefnið er liður í að auka á 
dreifingu ferðamanna um landið 
sem og styðja við uppbyggingu 
íslenskrar ferðaþjónustu í 
kjölfar heimsfaraldurs. Þetta er 
langstærsta þróunarverkefni 
sem MAS hefur tekið sér fyrir 
hendur.  
Verkefnið ber yfirskriftina 
Upplifðu og er sannkölluð 
stafræn bylting þegar kemur 
að skipulagningu ferðalaga 
um Ísland sem og upplýsingagátt um það sem í boði er. Allar 
sex markaðsstofur landshlutanna, Markaðsstofa Norðurlands, 
Markaðsstofa Vestfjarða, Markaðsstofa Vesturlands, Austurbrú, 
Markaðsstofa Reykjaness og Markaðsstofa Suðurlands standa að 
verkefninu. 
Um ræðir gagnvirkt vefsvæði, www.upplifdu.is þar sem notendum 
gefst kostur á að sníða ferðalagið nákvæmlega eftir sínu höfði og fá 
aðstoð við að sjá hvað er í boði á hverjum stað, fá nákvæma tímaáætlun 
milli áfangastaða og síðast en ekki síst, uppgötva nýja möguleika á 
myndrænan hátt. 

Um virkni síðunnar: 
Síðan er einföld í notkun og miðar að því að sem flestir geti nýtt 
sér hana. Notendur velja sér upphafspunkt ferðalags og geta svo 
séð hvað er í boði á hverjum þeim stað sem heillar og handvelja 
hvað skuli heimsækja og hvaða afþreyingu og þjónustu skuli nýta 
meðan á heimsókn stendur. Hægt er að velja þar til gerðar síur til að 
auðvelda enn frekar skipulagningu ferðarinnar og eru þær síur þrjár; 
staðir, afþreying og þemu. Sían staðir nær til að mynda yfir kirkjur, 
fornminjar, útsýni, gil og gljúfur, jökla og hella. Afþreying yfir baðstaði, 
hvalaskoðun, matarupplifanir, hjólaferðir, golfvelli, dýragarða ofl. 
Þemun endurspegla svo tegund ferðar, fjölskylduferð, ævintýraferð, 
söguslóðir, afslöppun, menningu, dýralíf eða náttúru. 
Þegar búið er að velja eru óskir ferðalangsins dregnar saman og úr 
verður heildstæð ferðaáætlun í formi myndbands sem og skjals, sem 
nær ekki aðeins utan um spennandi ferðalag heldur einnig utan um 
hagnýta hluti eins og lengd aksturs milli áfangastaða og áætlaðan 
tíma í hverri afþreyingu. 

Hannaðu þína ferð um Ísland á www.upplifdu.is
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Óveruleg breyting á aðalskipulagi 
Hornafjarðar 2012-2030

Náma í Skinney
Bæjarstjórn Hornafjarðar samþykkti 20. ágúst 2020 tillögu 
að óverulegri breytingu á Aðalskipulagi Hornafjarðar 2012-
2030 samkvæmt 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
Breytingin felst í því að heimiluð efnistaka verður aukin 
úr 30.000 m3 í 49.000 m3. Stærð efnistökusvæðisins 
verður óbreytt. Stækkunin er nauðsynleg vegna vinnu við 
uppbyggingu og endurbætur á varnargörðum við höfnina á 
Höfn.
Aðalskipulagsbreytingin felur í sér óverulega breytingu á 
landnotkun og sé ekki líkleg til að hafa mikil áhrif á einstaka 
aðila eða hafa áhrif á stór svæði. Aukning á efnistöku 
fellur undir flokk C í lið 2.04 í 1. viðauka laga um mat á 
umhverfisáhrifum nr. 106/2000.
Samkvæmt viðmiðum í 2. viðauka sömu laga um eðli, umfang 
og staðsetningu framkvæmdarinnar er framkvæmdin ekki 
líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og 
er því ekki háð mati á umhverfisáhrifum. 
Breytingin hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar. 
Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til umhverfis- 
og skipulagsstjóra Hornafjarðar.

Brynja Dögg Ingólfsdóttir

Dagný Jóhannsdóttir 
framkvæmdarstjóri Markaðsstofu 

Suðurlands


