
Fimmtudagurinn 3. desember 2020 www.eystrahorn.is

Eystrahorn
43. tbl.  38. árgangur 

Jólablað Eystrahorns
kemur út fimmtudaginn 17. desember

Eldvarnaátak Landssambands slökkvi
liðs og sjúkraflutningamanna fer fram 
um allt land um þessar mundir eins og 
mörg undanfarin ár en nú í skugga tíðra 
eldsvoða á heimilum og óvenjumargra 
banaslysa það sem af er ári. Þegar þetta 
er skrifað hafa sex látið lífið í eldsvoðum 
á árinu, langt umfram það sem almennt 
gerist. Það er því brýnt að fólk hugi að 
nauðsynlegum eldvörnum á heimilinu, 
ekki síst nú í aðdraganda hátíðanna. 
Í byrjun sumars gerði Sveitarfélagið 
Hornafjörður skriflegan samning við 
Eldvarnabandalagið um innleiðingu 
á innraeftirliti með brunavörnum í 
sínum stofnunum, gerð var skrifleg 
eldvarnastefna sem hægt er að kynna 
sér á vef sveitarfélagins. Þessa dagana 
eru fulltrúar að skila inn sínum úttektum 
til slökkviliðsins og er þetta liður í að 
vekja fólk til umhugsunar um þennan 
málaflokk þar sem nokkuð hefur verið 
um alvarlega bruna víðsvegar um landið. 

Leigjendur og unga fólkið
Gallup gerði könnunina fyrir 
Eldvarnabandalagið 30. september til 
7. október síðastliðinn. Góðu fréttirnar 
eru þær að könnunin sýnir, eins og fyrri 
kannanir, að heimilin auka eldvarnir 
sínar jafnt og þétt. Æ færri hafa engan 
eða bara einn reykskynjara en að sama 
skapi fjölgar þeim sem hafa þrjá eða 
fleiri. Mun algengara er nú en fyrir tíu 
árum að slökkvitæki og eldvarnateppi 
séu á heimilum.
Frávikin frá þessu eru þó óþægilega mikil 
og mörg. Þannig er fólk á aldrinum 25
34 ára mun ólíklegra en aðrir til að hafa 
eldvarnateppi og slökkvitæki á heimilinu. 
Eldvarnateppi eru að meðaltali á 64,3 
prósent heimila en aðeins hjá 48 prósent 
í umræddum aldurshópi. 
Könnunin leiðir í ljós að eldvarnir í 
fjölbýlishúsum eru lakari en almennt 
gerist og þá sérstaklega í stærri 

fjölbýlishúsum. Íbúar í leiguhúsnæði eru 
sem fyrr mun verr búnir undir eldsvoða 
en aðrir. Könnun Gallup leiðir í ljós að 
í 45 prósent íbúða í leiguhúsnæði er 
enginn eða aðeins einn reykskynjari. 
Sambærilegt hlutfall á landsvísu er 28 
prósent.

Eldvarnaátakið
Landssambandið hefur um langt árabil 
lagt áherslu á forvarnastarf og hefur 
haldið Eldvarnaátakinu úti með dyggum 
stuðningi fjölmargra aðila í rúma tvo 
áratugi. Við slökkviliðsmenn beinum 
fræðslu um eldvarnir að nemendum 
í 3. bekk grunnskóla og fjölskyldum 
þeirra. Þar leggjum við megináherslu á 
eftirfarandi:
• Best er að hafa reykskynjara í öllum 

rýmum.
• Slökkvitæki á að vera við helstu 

flóttaleið.
• Eldvarnateppi á að vera á sýnilegum 

stað í eldhúsi. 
• Tryggja þarf öllum á heimilinu að 

minnsta kosti tvær flóttaleiðir.
• Að allir þekki neyðarnúmerið, 112, 

líka börnin.

Öryggi barna og fullorðinna
Efling eldvarna er liður í því að auka 
öryggi jafnt barna sem fullorðinna á 
heimilinu. Þegar börnin koma heim úr 
skólanum eftir að hafa fengið slökkviliðið 
sitt í heimsókn er því upplagt að foreldrar 
setjist niður með barninu sínu, kynni 
sér fræðsluefnið og fari skipulega yfir 
eldvarnir heimilisins. 
Um leið og við slökkviliðsmenn 
hvetjum fólk til að hafa nauðsynlegan 
eldvarnabúnað á heimilinu leggjum 
við ekki síður áherslu á mikilvægi þess 
að fara varlega í daglegri umgengni 
á heimilinu. Á næstu vikum ríður 
sérstaklega á að fara varlega með opinn 
eld, kertaljós og þvíumlíkt. Og munið 
að slaka ekki á klónni þótt jólahátíðinni 
ljúki og nýtt ár gangi í garð því reynslan 
sýnir að eldsvoðar á heimilum eru ekki 
síður algengir á fyrstu vikum ársins en á 
aðventu og um jól. 

Við hjá Brunavörnum í Austur - 
Skaftafellsýslu

óskum ykkur gleðilegra jóla og heillaríkt 
komandi ár.

Aukum eldvarnir – það er svo mikið í húfi

Borgþór Freysteinsson,  slökkviliðsstjóri. Matthildur Ásmundsdóttir, bæjarstóri. Anna Sigurðardóttir, 
framkvæmdarstjóri Eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands ( EBÍ ) og Garðar H.Guðjónsson, 

framkvæmdarstjóri Eldvarnabandalagsins
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Atvinnumálanefnd Hornafjarðar auglýsir eftir umsóknum í atvinnu- og
rannsóknarsjóð Sveitarfélagsins Hornafjarðar.

Sjóðurinn veitir styrki til verkefna sem efla byggð eða atvinnu í
sveitarfélaginu án þess að skekkja samkeppnisstöðu starfandi fyrirtækja á
svæðinu. Sjóðnum er ætlað að veita styrki til atvinnuþróunnar,
nýsköpunnar og rannsókna.

Þeir sem hafa lögheimili í sveitarfélaginu og hafa þar fasta búsetu geta
sótt um styrki til sjóðsins. Atvinnumálanefnd Hornafjarðar hefur umsjón
með sjóðnum.

Nánari upplýsingar eru veittar í Ráðhúsi, Hafnarbraut 27 Höfn eða á 
heimasíðu sveitarfélagsins, www.hornafjordur.is undir stjórnsýsla/reglur.

Umsóknir eru aðgengilegar á íbúagátt sveitarfélagsins 
http://ibuagatt.hornafjordur.is, þar er hægt að fylla út eyðublöð og hlaða 
inn viðhengjum með umsókn.

Umsóknarfrestur er til 11. janúar 2021.

Árdís Erna Halldórsdóttir
Atvinnu- og ferðamálafulltrúi

Umsóknir um styrki 
Atvinnu- og rannsóknarsjóðs 2021

Rithöfundakvöld 
Fimmtudagskvöldið 3. desember, klukkan 20:00 
munu rithöfundarnir

Kristín Svava Tómasdóttir
Sigurbjörg Þrastardóttir
Ófeigur Sigurðsson
Hildur Knútsdóttir og
Erla Hulda Halldórsdóttir

Lesa upp úr nýútkomnum bókum sínum fyrir 
Hornfirðinga

Vegna samkomutakmarkana fer dagskráin að 
þessu sinni fram á netinu. Á auglýstum 
tíma mun verða settur tengill á síðu 
Menningarmiðstöðvarinnar/Atburð og þaðan 
verður hægt nálgast streymið. Eftir lestrana verður 
boðið upp á spurningar og spjall, en það verður 
betur útskýrt síðar.

Dagskrá auglýst með fyrirvara. Skráið ykkur á 
viðburðinn á FB og fáið allar fréttir um leið og 
þær berast
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Róslín Alma Valdemarsdóttir 
hefur verið ráðin tímabundið 
til starfa hjá Fræðslunetinu 
– Símenntun á Suðurlandi 
og leysir Sædísi Ösp 
Valdemarsdóttur af á meðan 
hún er í barneignarleyfi.
Róslín er margmiðlunar
fræðingur að mennt frá 
Tækniskólanum og eins 
og margir eflaust vita þá 
býr hún hér á Höfn ásamt 
unnusta sínum og syni. Við 
bjóðum Róslín velkomna 
til starfa. Netfang Róslínar 
er roslin@fraedslunet.is og 
beint símanúmer á skrifstofu 
Fræðslunetsins á Höfn er 560
2039.
Ýmislegt verður í boði hjá 
Fræðslunetinu á komandi 
vorönn. Íslenska fyrir erlenda 
íbúa verður á sínum stað og 
verða áfangar 2 og 4 kenndir. 
Hlíf Gylfadóttir hefur séð um 
kennsluna síðastliðin ár og 
mun halda því áfram. Einnig 
er stefnt að því að bjóða upp 
á íslensku 5 í fjarnámi sem 
Hlíf mun kenna héðan frá 
Höfn ef næg þátttaka næst. 
Við vonumst líka til að ná í 
hóp í íslensku 2 í Öræfum en 
Sigrún Sigurgeirsdóttir tók 
að sér kennslu í íslensku 1 
á haustönn. Einnig stendur 
til að bjóða upp á námskeið í 
skapandi skrifum sem Soffía 

Auður Birgisdóttir mun 
kenna í staðnámi í febrúar hér 
á Höfn. Námskeiðið verður 
auglýst nánar síðar. 
Á vorönn verða eftirtaldir 
áfangar á framhaldsskólastigi 
í boði hjá Fræðslunetinu: 
Menntastoðir – stærðfræði 
á 2. þrepi, íslenska á 2. þrepi 
(heimildavinna), enska á 1. og 
2. þrepi og danska á 2. þrepi. 
Félagsliðabrú – enska á 2. 
þrepi, samskipti og samvinna 
á 1. þrepi, næringarfræði á 2. 
þrepi og aðstoð og umönnun 
á 2. þrepi. 
Leikskólaliða og stuðnings
fulltrúabrú – þroskasálfræði 
á 3. þrepi, leikur sem náms 
og þroskaleið á 2. þrepi og 
barnabókmenntir á 2. þrepi. 
Matartækni í gegnum 
Menntaskólann í Kópavogi, 
nánari upplýsingar veitir 
Sólveig, solveig@fraedslunet.is 
Nú þegar eru nokkrir 
nemendur á austursvæðinu í 
þessu námi. Í boði er að skrá 
sig í staka áfanga. Nánari 
upplýsingar veitir Eydís Katla 
á eydis@fraedslunet.is eða í 
síma 5602030.
Mikil áhersla verður 
lögð á að bjóða upp á 
gagnreynd námskeið fyrir 
Vinnumálastofnun og 
Virk bæði á íslensku og 
ensku vegna atvinnuleysis 

á Suðurlandi sem rekja 
má til áhrifa Covid19 á 
ferðaþjónustu á svæðinu. 
Raunfærnimat verður á 
sínum stað á vorönn og 
verður m.a. raunfærnimat 
í ferðaþjóni. Í boði er að 
sitja raunfærnimatið hér á 
skrifstofu Fræðslunetsins á 
Höfn og hefur það reynst vel 
hingað til að nýta tæknina í 
stað þess að þurfa að gera 
sér ferð á Selfoss eða til 
Reykjavíkur.
Fræðslunetið heldur 
námskeið fyrir fólk með 
fötlun en einu slíku var að 
ljúka í síðustu viku en Hulda 
Laxdal tók að sér að kenna 
s jál fs  ef l ingar námskeiðið 
Sjálfsmynd og vellíðan sem 
vakti lukku hjá þeim sem það 
sóttu. Fræðslunetið stendur 
einnig fyrir námskeiðum 
fyrir ferðaþjónustuaðila 
sem og önnur fyrirtæki og 
starfsmenn hafa hingað 
til verið duglegir að fara í 
heimsóknir í fyrirtæki en því 
miður stendur það ekki til 
boða þessa dagana. 
Að lokum minnum við á þrjá 

náms og starfsráðgjafa okkar 
en vegna Covid19 er í boði 
rafræn ráðgjöf sem hægt er að 
bóka hjá einni af eftirfarandi: 
eydis@fraedslunet.is, solveig@
fraedslunet.is og sandra@
fraedslunet.is
Ertu með hugmynd 
að námskeiði? Við hjá 
Fræðslunetinu erum tilbúin 
að skoða allar uppástungur og 
sjá hvort af þeim geti orðið. 
Hægt er að skrá sig í allt nám 
á vef Fræðslunetsins – www.
fraedslunet.is 

Öflug starfsemi Fræðslunetsins á Höfn og í nágrenni

Opið alla laugardaga frá  
kl. 13:00-16:00 fram að jólum.  

Opið virka daga frá kl. 13:00-18:00
Úrval af  góðum rúmum og dýnum  fyrir allan aldur og fallegir 

höfðagaflar
Einnig hlífðardýnur,lök, rúmföt,sængur og kodda  

Vorum að taka upp skóhornið sem slegið hefur í gegn frá 
Normann Copenhagen. Smart jólagjöf!

Einnig vorum við að fá OBAKU snjallúrin frá Strand 
DenmarkSímar: 478-2535 / 898-3664

Róslín Alma
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Hin árlega jólatréssala Kiwanis er hafin
Opið verður allar helgar fram að jólum og hvetjum við fólk til sjávar og 
sveita að næla sér í lifandi jólatré fyrir komandi hátíð.   
Opnunartími verður sem hér segir:   

Helgina 5. – 6. desember frá 13:00 til 16:00.  
Helgina 12. - 13. desember frá 13:00 til 16:00.  
Helgina 19 - 20. desember frá 13:00 til 16:00.  

Einnig verður opið 21. – 23. desember frá 17:00 til 19:00.  

Seljum líka jólalakkrís, súkkulaði, friðarkerti kirkjunnar, 
Kiwanisgrímur og fleira til styrktar góðum málum.  

Með jólakveðjum og fyrirfram þökk. Þess óska félagar í Kiwanisklúbbnum Ós  

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis 
og auðlindaráðherra, kynnti frumvarp um 
Hálendisþjóðgarð á fundi með fréttamönnum 
þann 1. desember síðastliðinn.
Frumvarp um Hálendisþjóðgarð var lagt fram 
á Alþingi á mánudaginn, en í stjórnarsáttmála 
ríkisstjórnarinnar er kveðið á um stofnun 
þjóðgarðs á miðhálendi Íslands.
Á miðhálendi Íslands eru ein stærstu 
óbyggðu víðerni Evrópu og innan þess eru 
ómetanlegar náttúru og menningarminjar. Í 
frumvarpinu er gert ráð fyrir að þjóðlendur 
í sameign þjóðarinnar innan miðhálendislínu 
verði gerðar að þjóðgarði. Gert er ráð fyrir að 
Hálendisþjóðgarður nái yfir um 30% af Íslandi, 
en um helmingur svæðisins nýtur nú þegar 
verndar. Má þar nefna Vatnajökulsþjóðgarð, 
Hofsjökul og Þjórsárver, Kerlingarfjöll, 
Landmannalaugar og Hveravelli.
Rannsóknir hafa sýnt fram á ótvíræð jákvæð 
efnahagsleg áhrif friðlýstra svæða, bæði 
á þjóðarbúið og nærumhverfi svæðanna. 
Reynsla af starfsemi núverandi þjóðgarða 
sýnir það. Stofnun Hálendisþjóðgarðs er 
þannig talin hafa jákvæð áhrif á byggðaþróun 
á þeim svæðum sem þjóðgarðurinn tæki til 

og geta skapað atvinnutækifæri, bæði heima 
í héraði og á landsvísu, verði frumvarpið að 
lögum.
„Hálendið geymir ein mestu náttúruverðmæti 
sem við Íslendingar eigum og því er 
það skynsamleg ráðstöfun að stofna þar 
þjóðgarð. Það er alveg ljóst að stofnun 
Hálendisþjóðgarðs myndi vera gríðarlegur 
akkur fyrir íslenska ferðaþjónustu og 
raunar þjóðarbúið allt, sérstaklega á tímum 
endurreisnar eftir kórónuveirufaraldurinn. 
Þjóðgarðurinn yrði sá stærsti í allri Evrópu og 
myndi án efa hafa mikið aðdráttarafl. Á sama 
tíma væri þjóðgarðurinn stærsta framlag 
Íslands til náttúruverndar. Við þurfum að 
standa vörð um fjöreggið okkar fyrir kynslóðir 
framtíðarinnar, það er okkar skylda.“ sagði 
Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis 
og auðlindaráðherra.
Undirbúningur vegna málsins hefur staðið yfir 
undanfarin ár og var m.a. nefnd þingmanna 
úr öllum stjórnmálaflokkum á Alþingi ásamt 
fulltrúum Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
falið að skilgreina mörk þjóðgarðsins og 
setja fram áherslur um skiptingu landsvæða 
innan hans í verndarflokka. Nefndin skilaði 

skýrslu sinni um málið í lok síðasta árs og 
var frumvarp um Hálendisþjóðgarð kynnt í 
samráðsgátt stjórnvalda í desember 2019. 
Frá þeim tíma hefur ráðherra átt víðtækt 
samráð og samtal um frumvarpið m.a. með 
fulltrúum þeirra sveitarstjórna sem eiga land 
að miðhálendinu.
Gert er ráð fyrir því í frumvarpinu að 
núverandi virkjanasvæði á miðhálendinu 
verði skilgreind sem jaðarsvæði og er 
lagt til að þau verði ekki friðlýst sem hluti 
Hálendisþjóðgarðs.
Í frumvarpinu er lögð áhersla á að stjórnun 
Hálendisþjóðgarðs sé bæði hjá ríki og 
sveitarfélögum og að svæðinu verði skipt í 
sex rekstrarsvæði. Hálendisþjóðgarður verði 
sérstök stofnun með stjórn og að hún verði 
að meirihluta skipuð fulltrúum sveitarfélaga – 
einum frá hverju rekstrarsvæði  auk fulltrúa 
félagasamtaka og hagsmunaaðila.

Hægt er að kynna sér frumvarp til laga um 
Hálendisþjóðgarð á vef Alþingis.

Miðhálendið verði þjóðgarður

Guðmundur Ingi, umhverfis- og auðlindaráðherra 
kynnir  frumvarp um miðhálendisþjóðgarð

Langisjór



Lambahryggur
Léttreyktur

2.589KR/KG
ÁÐUR: 3.699 KR/KG

Bláber
125 gr

249KR/PK
ÁÐUR: 498 KR/PK

Wellington
Ungnautalund

5.399KR/KG
ÁÐUR: 8.999 KR/KG

Hangiframpartur
Úrbeinaður

1.999KR/KG
ÁÐUR: 2.499 KR/KG

JÓLAKRÆSINGAR OG GÓÐ TILBOÐ

Hátíðarlambalæri
Fyllt

3.039KR/KG
ÁÐUR: 3.799 KR/KG

Nauta hátíðarribeye
Með rósmarín

4.799KR/KG
ÁÐUR: 5.999 KR/KG

Hamborgarhryggur
Stjörnugrís

1.079KR/KG
ÁÐUR: 1.799 KR/KG

Kasjúhnetur
200 gr

615KR/PK
ÁÐUR: 820 KR/PK

Änglamark Perur
500 gr – lífrænar

472KR/PK
ÁÐUR: 629 KR/PK

-40%

-25%

-20%

JÓLABLAÐ NETTÓ  
ER KOMIÐ ÚT!

Nálgast má rafræna útgáfu á netto.is

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

Tilboðin gilda 3.—6. desember

Lægra verð – léttari innkaup

-40%

-55%
-25%

-50%

-30%

-20%

Kalkúnalæri
Með beini

1.260KR/KG
ÁÐUR: 2.799 KR/KG

Heilsuvara 
vikunnar!

Allt fyrir jólin
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Trúnaðarmaður - til hvers?

Trúnaðarmaður á vinnustað er lykilatriði í því að réttindi starfsmanna séu virt.  
Bara það að trúnaðarmaður sé til staðar hefur strax jákvæð áhrif.

Alltaf er nauðsynlegt að auka og bæta tengsl félagsmanna AFLs við forystu félagsins 
til að tryggja að sjónarmið sem flestra heyrist á fundum samninganefndar félagsins og 
í daglegum störfum þess. Meðal annars skapa trúnaðarmenn þetta samband.

Allir vinnustaðir með minnst 5 starfsmenn eiga rétt á að kjósa sér trúnaðarmann og að 
hann njóti samningsbundinna réttinda til að sinna málefnum vinnufélaga í vinnutíma.

Á hverju ári eru umfangsmikil trúnaðarmannanámskeið haldin og því er rétti tíminn til 
að kjósa trúnaðarmenn þar sem þá vantar.

Hafið samband við tengilið trúnaðarmanna AFLs:Atvinnulífið á Austurlandi byggir á  
drífandi og öflugu starfsfólki.  
AFL Starfsgreina félag er  
verkalýðsfélagið á Austurlandi.

www.asa.is AFL Starfsgreinafélag - 11 þjónustuskrifstofur um allt Austurland - s. 4700 300 - asa@asa.is

Gunnar Smári Guðmundsson
sími 4700 303
gunnar@ asa.is

Sendum vinum og vandamönnum  

innilegar jólakveðjur 

með þökk fyrir liðin ár.  

Jón og Gunna

Jólakveðjur 

Verð á jólakveðju
    eystrahorn@eystrahorn.is
    www.eystrahorn.is/jolablad
    sími: 848-3933

Skilafrestur á efni í jólablaðið er 15. desember kl. 14:00 

Jólablað Eystrahorns

4340.-

 kemur út 17. desember
Viltu auglýsa, senda jólakveðju eða lumar 

þú á áhugaverðu efni í blaðið? 
Endilega settu þig í samband við ritstjóra sem fyrst 
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Nú á dögunum opnaði ný verslun, Berg 
Spor, á Hafnarbraut þar sem Dórubúð 
var áður til húsa. Hjónin Erla Berglind 
og Sigurbjörn Árnason standa að baki 
verslunarinnar. Þeim fannst nauðsynlega 
vanta góða fataverslun eftir að Dórubúð 
lokaði og ákváðu að taka málin í sínar 
hendur og opna verslun. Erla hefur 
undanfarin 6 ár verið að sauma merkingar 
í föt, handklæði, húfur og fleira og verið 
að þjónusta fólk um allt land. Var hún í 
þann tíma með alla aðstöðuna heim hjá 
sér.
“Það er gott að komast með saumavélina 
að heiman, maður endaði oftar en ekki 
að vinna á kvöldin þegar krakkarnir 
voru sofnaðir” segir Erla ánægð með 
breytinguna.
Verslunin var opnuði formlega þann  
26. nóvember og gengu framkvæmdir 
vel að sögn Erlu.
„Þetta er búið að ganga mjög vel. 
Fjölskylda og vinir hafa verið dugleg að 
hjálpa okkur, sem hefur verið ómetanlegt. 
Einnig  Halldóra og Einar sem voru með 
Dórubúð, en þau hafa stutt vel við okkur 
í þessu öllu.“ segir Erla. 
Verslunin verður með föt, skó, 
útivistarvörur, náttföt, garn, lopa og flest 
allt sem fylgir því ásamt því að merkja 
flíkur og fleira.
„Við höfum gert samninga við Jako, 66° 
Norður, Freistingarsjoppuna og marga 
fleiri. Einnig er ætlunin að vera með 
veiðivörur, við gerum ráð fyrir að þær 
komi á nýja árinu ásamt fleiri  spennandi 
vörum.“
Handraðinn hefur líka flutt sig og sínar 
vörur yfir til Erlu og finnst henni æðislegt 

að deila með þeim 
húsnæði. Það má 
segja að það sé 
komið mikið líf 
í húsnæðið við 
Hafnarbraut 34, en 
í byrjun hausts var 
veitingastaðurinn 
ÚPS opnaður í 
sama húsnæði. 
„Við hlökkum til að 
vera þátttakendur í 
atvinnulífinu hér 
í  Hornafirði, og 
einnig hlökkum við til að sjá Hornfirðinga 
koma til okkar á Hafnarbrautina. Við 
þökkum kærlega góðu móttökurnar sem 

við fengum á opnunardaginn okkar þann  
26. nóvember.“

Ný verslun opnar að Hafnarbraut 34

Erla Berglind bakvið búðarborðið

Fréttatilkynning frá Skógræktarfélagi A-skaft.
Vegna samkomu takmarkanna og almennra sóttvarna verður ekki hefðbundinn 

háttur á jólatréssölunni hjá okkur í ár.Við viljum þó endilega gefa fólki kost á  
að kaupa af okkur tré og leiðisgreinar eins og undanfarin ár. Þeir sem kjósa að 
panta tré eða greinar og fá heimsent geta lagt inn pöntun fyrir 17. des og munu 
fá afhent 19. des. Ef men hinsvegar kjósa að velja og fella sitt tré sjálfir verður 

einn jólasveinn í Haukafelli 12. des frá kl. 12:00-14:00 til aðstoðar.  
Greinar kosta 2.500,- 

Tré kostar 7.000,- 
Pantanir skulu berast til inga.k@simnet.is eða 1bjorg@gmail.com fyrir 17. des. 

Með von um ánægjulega aðventu til okkar allra. 
Skógræktarfélag Austur-Skaftfellinga.



Tilboð gilda út desember 2020 

BBQ chicken quesadilla

1.495 kr.

Peppercorn
cheeseburger

1.795 kr.

Gos frá CCEP fylgir með, 0,5 L í plasti

N1 Höfn


