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Útskrift frá FAS

Mánudaginn 17.maí bættust tvær minigolfsbrautir við þær þrjár sem 
fyrir voru á minigolfvellinum. Það var minigolfgengið í Félagi eldri 
Hornfirðinga sem smíðaði  brautirnar. Efnið greiddi sveitarfélagið. 
Brautirnar vour smíðaðar uppí Lönguvitleysu og bera að þakka 
kærlega fyrir þá aðstöðu. Töffaranir í Áhaldahúsinu sáu um flutning 
brautanna og niðursetningu. Takk fyrir það. 
Nú er bara að smella sér með kylfuna að vopni og slá margar holur í 
sem fæstum höggum. Hægt er að fá lánaðar kylfur og kúlur í forstofu 
Ekru. Frábært útsýni af vellinum !  
Gangi ykkur vel !  

HHPÞ --  ÖSS-HERinn

Nýjar minigolfbrautir Framkvæmdir við Hafnarbraut

Sveitarfélagið Hornafjörður vill vekja athygli á því að framkvæmdir 
eru að hefjast við Hafnarbraut og gera má ráð fyrir truflun á umferð á 
götunni í sumar. Gert er ráð fyrir að framkvæmdum ljúki í september. 
Skipt verður um lagnir, bæði fráveitu og vatnslagnir frá gatnamótum 
Hafnarbrautar og Víkurbrautar að Litlubrú og í Bogaslóð norðan 
Hafnarbrautar og Skólabrúar. Yfirborð götunnar verður einnig 
endurnýjað og verður gatan að hluta til hellulögð en að hluta 
malbikuð. Sjá má teikningar og líkan af fyrirhuguðum breytingum 
á heimasíðu sveitarfélagsins, www.hornafjörður.is.  Reynt verður að 
haga framkvæmdum þannig að sem minnst rask verði á aðgengi íbúa 
að heimilum sínum. Við mætumst svo brosandi á nýrri Hafnarbraut 
í haust.

Með kveðju
Brynja Dögg Ingólfsdóttir

Umhverfis- og skipulagsstjóri

Laugardaginn 22. maí fór fram útskrift frá FAS og  útskrifuðust núna 15 stúdentar og einn nemandi af starfsbraut. Vegna samkomutakmarkana 
voru einungis útskriftarnemar og gestir þeirra viðstaddir athöfnina en streymt var frá athöfninni fyrir aðra. 
Nýstúdentar voru: Ásdís Ögmundsdóttir, Axel Elí Friðriksson, Björgvin Freyr Larsson, Guðbjörg Ómarsdóttir, Harpa Sigríður Óskarsdóttir, Helga 
Lára Kristinsdóttir, Ingunn Ósk Grétarsdóttir, Íris Mist Björnsdóttir, Júlíus Aron Larsson, Katrín María Sigurðardóttir, María Romy Felekesdóttir, 
Nejira Zahirovic, Selma Mujkic, Sigurður Guðni Hallsson og Vigdís María Geirsdóttir og Írena Þöll Sveinsdóttir útskrifaðist af starfsbraut.
Bestum árangri á stúdentprófi að þessu sinn nær Ingunn Ósk Grétarsdóttir sem fær 10 í meðaleinkunn og er þetta í fyrsta skipti í sögu skólans 
sem nemandi nær þessum árangri.
Starfsfólk FAS óskar útskriftarnemendum öllum til hamingju með áfangann og óskar þeim velfarnaðar í framtíðinni.
Útskrift fyrir nemendur af Fjallamennskunámi verður þann 19. júní.
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FÉLAGSSTARF FÉLAGS 
ELDRI HORNFIRÐINGA
Tvær nýjar og 
skemmtilegar brautir hafa 
nú bæst við minigolfið og eru þær 
því orðnar fimm.
Nú er farið að hlýna í veðri og því um 
að gera að drífa sig í minigolf.
Góða skemmtun!

AÐALSAFNAÐARFUNDUR 
HAFNARSÓKNAR

Verður haldinn fimmtudaginn 27. maí  
kl. 17:30 í safnaðarheimilinu
Venjuleg aðalfundarstörf
Sóknarbörn hvött til að mæta
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Sjómannadagur 2021

Hátíðarhöld í tilefni Sjómannadagsins  
Laugardaginn 5. júní.  kl. 13:00-15:30

Kappróður, hoppukastalar, matarsmakk frá Skinney-
Þinganesi ehf,  andlitsmálun,  candyfloss, bryggjuleikir 
og fleira.

Sunnudagur/Sjómannadagurinn 6. júní.  
Kl. 14:00 Sjómannamessa. 
Kl. 15:00 Hátíðarhöld á  hóteltúni, heiðrun sjómanna, 
karamelluregn, hoppukastalar,  bingó  og  fleira.

Skráning  liða í kappróður í síma:    
Ingólfur- 846-0181 ,  Finnur Ingi-845-3144

Bestu kveðjur í tilefni dagsins 
Sjómannadagsráð  2020-21     

Vélsmiðjan Foss og áhöfn Þóris SF 77.
*Áhugasamir sem vilja vera með bás, kynningu/sölu á bryggju/

hóteltúni   hafið samband við:  Jón 897-9174,   
Rögnu 866-6364. Í tilefni  30 ára afmælis 

gróðrar stöðvarinnar í Dilksnesi 
verður heitt á könnunni og ýmis tilboð 
laugardaginn 29. mai. 
Allar plöntur ræktaðar í Dilknesi

Opnunartími í  
maí og júní.

Opið laugardaga  
kl. 11:00 til kl. 16:00
Virka daga  
kl. 13:00 til 17:30

Verið velkomin
Gróðarstöðin 

Dilksnesi

Frá Tónskóla Austur-
Skaftafellssýslu

Innritun nýnema skólaárið 2021-2022 stendur yfir.

Síðasti umsóknardagur er mánudaginn 23. ágúst.
Umsækjendur sækja um í gegnum íbúagátt bæjarfélagsins eða 
Hornafjordur.is  (Þjónusta, Tónskóli)
Þeir nemendur sem voru í námi á síðasta ári og skiluðu inn 
umsókn í vor, þurfa ekki að sækja aftur um.

Skrifstofa skólans ásamt símatíma verður opin: 
föstud. 20. ág. kl. 11.00-16.00 og
mánud.  23. ág. kl. 10.00-13.00
sími 470-8460

Nánari upplýsingar eru inni á heimasíðu skólans. 
Hornafjordur.is - þjónusta - tónskóli
Einnig má senda fyrirspurnir á tonskoli@hornafjordur.is

 Skólastjóri

Fundur um skipulagsmál
á Hafinu mánudaginn 31. maí kl.20:00
Dagskrá:
• Þétting byggðar í Innbæ; staða málsins.
• Að taka þátt í að móta umhverfi sitt.
• Umræður
Allir velkomnir svo lengi sem húsrúm leyfir.
Fundargestir eru beðnir að gæta þess að fara 
að gildandi sóttvarnarreglum.

Áhugafólk um skipulagsmál
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Könnun meðal íbúa vegna hugmyndaleitar 
um uppbyggingu á Leiðarhöfðanum á Höfn.

Grenndarkynning – Bjarnahóll 8 og 9 skv. 
44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
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Sveitarfélagið Hornafjörður hlaut nú í vetur styrk úr 
Framkvæmdasjóði Ferðamannastaða til þess að halda 
hugmyndaleit og vinna nýtt skipulag fyrir Leiðarhöfðann á 
Höfn. Fyrirhugað er að auglýsa eftir áhugasömum fagaðilum 
til að taka þátt í forvali fyrir hugmyndasamkeppni um 
Leiðarhöfðann síðla sumars.
Sett hefur verið upp viðhorfskönnun íbúa um Leiðarhöfðann 
sem er að finna á heimasíðu sveitarfélagsins, www.
hornafjordur.is, og er óskað eftir ykkar þátttöku svo unnt sé 
að móta ramma um hugmyndaleitina áður en hún fer í frekari 
vinnslu.

Ungir sem aldnir eru hvattir til að taka þátt!

Óskað hefur verið heimildar til að breyta fyrirkomulagi á 
sameiginlegumhluta lóða Bjarnahóls 8 og 9.

Gert er ráð fyrir að sameignarhluta lóðanna verði skipt 
upp og göngustígur muni liggja óbreyttur á milli lóðanna.

Gert verður ráð fyrir bílageymslu fyrir lóða Bjarnahóls 8 
við lóðamörk við hús nr. 1 en bílageymsla fyrir lóð nr. 9 
verður innan lóðar.

Þar sem ekki liggur fyrir staðfest deiliskipulag af 
svæðinu er hagsmunaaðilum gefinn kostur á að tjá sig 
um fyrirhugaðar framkvæmdir og skal athugasemdum 
komið til skila á netfangið skipulag@hornafjordur.is eigi 
síðar en 24. júní 2021.

Nánari upplýsingar og teikningar má finna á www.
hornafjordur.is undir skipulag í kynningu.

Vorið er komið og sumarið á næsta leiti og því margir eflaust farnir að 
huga að garðinum sínum og þeim verkefnum sem þar bíða. 
Umhverfis-og skipulagssvið Sveitarfélagsins Hornafjarðar vill koma 
nokkrum ábendingum á framfæri í því tilefni.
• Það er ekki hægt að eitra fyrir skordýrum sem vilja gæða sér á 

grænum og gómsætum blöðum áður en þau mæta á svæðið! Ef 
þið hafið samt sem áður áhuga á slíkri þjónustu þá er mikilvægt 
að skoða garðinn sinn vel og gera sér grein fyrir því hverju er 
hægt að eitra fyrir og hvað ekki. Sumar skordýrategundir er 
nánast sem ómögulegt að eitra fyrir á vorin án þess að eitra svo 
gott sem heilu göturnar eða hverfin í einu sem heild. 

• Núna er rétti tíminn til að hefjast handa við að klippa trjágróður 
sem vex út fyrir lóðamörk svo hann hindri ekki vegfarendur, hylji 
umferðarskilti eða dragi úr götulýsingu. Gangandi og hjólandi 
þurfa að eiga greiða leið um gangstíga. Garðaeigendur eru 
minntir á að samkvæmt byggingarreglugerð þurfa þeir að halda 
gróðri innan lóðamarka. Þar segir: „Lóðahafa er skylt að halda 
vexti trjáa eða runna á lóðinni innan lóðamarka. Sinni hann því 
ekki og þar sem vöxtur trjáa eða runna fer út fyrir lóðamörk við 
götu, gangstíga eða opin svæði er veghaldara eða umráðamanni 
svæðis heimilt að fjarlægja þann hluta er truflun eða óprýði 
veldur, á kostnað lóðahafa að undangenginni aðvörun“ Sjá nánar: 
Byggingarreglugerð nr. 112/2012 (7.2.2.gr)

• Gott er að leita til fagfólks um ráðgjöf t.d. þegar kemur að klippingu 
stórra trjáa eða þegar vafi leikur á um umhirðu trjágróðurs, til að 
koma í veg fyrir mögulegar skemmdir.

Með von um að veður fari að hlýna sem fyrst, óskum við ykkur 
gleðilegs sumars.

Vorverkin

HEKLUDAGUR
Ungmennafélagið Sindri blæs til Hekludags 
þann 29. maí. Við ætlum að koma og taka 
til hendinni, það þarf að mála, skrapa og 
smúla. Margar hendur vinna létt verk. Við 
hefjumst handa kl. 10:00 og það verður heitt 
á könnunni frá kl. 09:00. og í lok dags munum 
við svo vera með grill. 

Við hvetjum alla Sindramenn og konur til 
þess að koma og taka þátt í að byggja upp 
félagsaðstöðuna.

Húsanefndin
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Tillaga að breytingum á Stjórnunar- og 
verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs 2021

Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs auglýsir til kynningar tillögu að 
breytingum á Stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarðsins, á 
grundvelli 12. gr. laga um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007.
Í breytingatillögunni eru einungis tekin fyrir afmörkuð atriði, þar 
sem heildarendurskoðun áætlunarinnar stendur fyrir dyrum.
Tillagan er aðgengileg á vef þjóðgarðsins, www.vjp.is frá 21. maí 
til og með 9. ágúst 2021 og eru áhugasamir hvattir til að kynna 
sér efni hennar. Athugasemdir skulu sendar eigi síðar en 9. 
ágúst 2021 í gegnum hlekk á vef þjóðgarðsins (www.vjp.is) eða í 
bréfpósti á skrifstofu Vatnajökulsþjóðgarðs Urriðaholtsstræti 6-8, 
210 Garðabæ. 
Tillagan verður kynnt á eftirfarandi veffundum og má nálgast 
tengla á þá fundi á vef og Facebook-síðu Vatnajökulsþjóðgarðs:
Vestursvæði: Mánudagurinn 31. maí kl. 17
Þjóðgarðurinn í heild-almenn ákvæði: Þriðjudagurinn 1. júní 
kl. 17
Austursvæði: Miðvikudagurinn 2. júní kl. 17
Norðursvæði: Fimmtudagurinn 3. júní kl. 17
Suðursvæði: Mánudagurinn 7. júní kl. 17

Upptökur frá kynningarfundum verða aðgengilegar á 
vef þjóðgarðsins á kynningartíma tillögunnar. Frekari 
upplýsingar um tillöguna má nálgast hjá verkefnastjóra: 
johanna.k.thorhallsdottir@vjp.is.

VERIÐ VELKOMIN Í VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐ! 
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Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti á fundi 
sínum þann 12. maí 2021 skipulagslýsingu vegna breytinga á 
afmörkun svæðis Heppu á Höfn.

Helstu markmið breytingarinnar eru vegna fyrirhugaðrar 
breyttrar starfsemi í gamla sláturhúsinu á Heppuvegi 6. Er 
lagt til að miðsvæðið verði stækkað til að ná yfir þá starfsemi. 
Til samræmis og til að endurspegla raunverulega notkun er 
miðsvæði einnig teygt yfir gömlu kartöflugeymslurnar/Hafið. 
Breyting og notkun á húsunum samræmist deiliskipulagi 
Hafnarvík Heppa og deiliskipulagi hafnarsvæðis við Krossey.

Sveitarfélagið Hornafjörður óskar eftir umsögnum vegna 
lýsingu á aðalskipulagsbreytingu skv. skipulagslögum. Frestur 
til að skila inn athugasemdum er til 12. júní 2021 og skal skila 
skriflega á bæjarskrifstofur Hornafjarðar, Hafnarbraut 27, 
780 Höfn eða á netfangið skipulag@hornafjordur.is, gögn 
má nálgast á heimasíðu sveitarfélagsins www.hornafjordur.is 
undir skipulag í kynningu.

Brynja Dögg Ingólfsdóttir, skipulagsstjóri
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Nýafstöðnu tímabili í körfunni 
var fagnað s.l. föstudag og 
hittust þá leikmenn, þjálfarar, 
stjórnarmenn og sjálfboðaliðar 
og gerðu sér dagamun á Ottó 
veitingahúsi. 
Tímabilið hefur verið eins og 
árið allt, undarlegt og krefjandi 
en á sama tíma reyndist það 
körfunni mjög gott. Í fyrsta skipti 
í sögunni, á Höfn eitt af 15 bestu 
körfuknattleiksliðum landsins og 
því ber að fagna. Liðið hafnaði 
í 3. sæti fyrstu deildar karla, en 
því miður gerðu meiðsli, bönn 
og veikindi það að verkum 
að Dominos draumurinn dó 
snemma í úrslitakeppninni og 1-2 
tap fyrir Selfossi í 8 liða úrslitum 
staðreynd. 
Á uppskeruhátíðinni voru veitt 
fern verðlaun. Mikil vægasti 
leikmaður tímabilsins var 
Gerald Robinsson. Hann stóð 
sig frábærlega fyrir okkur allt 
tímabilið og var leiðtogi og 
aldursforseti liðsins. Það var 
mikill happafengur að fá Gerald 
hingað austur og gerði hann 
virkilega vel fyrir liðið bæði í sókn 
og vörn. Varnarmaður ársins 
var fyrirliðinn og gæðingurinn 
Gísli Þórarinn Hallsson. Gísli 
sýndi hvað í honum býr í vetur 
og mætti ávallt tilbúinn til 
leiks. Gísli er ill viðráðanlegur í 
kringum körfuna og getur spilað 
vörn á þunga miðherja eða minni 
framherja. Gísli var duglegur að 
draga ruðninga í allan vetur og 
hefur sennilega náð að halda 

uppi meðaltali uppá einn í leik 
hið minnsta. Haris Genjac fékk 
liðsfélagi ársins. Haris kom til 
okkar á seinnihluta tímabilsins 
og átti gott tímabil og steig 
upp í síðustu leikjunum og var 
stöðugur með sínar tvöföldu 
tvennur. Hann er hvers manns 
hugljúfi og einstaklega þægilegur 
og vel gerður drengur sem við 
munum vonandi sjá áfram á 
götum Hafnar í framtíðinni.
Það var svo hinn bráðefnilegi 
fyrirliðasonur, Erlendur 
Björgvinsson sem fékk verðlaun 
fyrir mestu framfarir. Erlendur 
tók gríðarlegum framförum í 
vetur og má segja að hann hafi 
bætt sig á öllum sviðum leiksins, 
sama hvort horft er til hans sem 
einstaklings eða liðsmanns. Þá 
ber einnig að nefna að Erlendur 
var valinn í U15 ára landslið 
Íslands í vetur og ljóst að ef hann 
heldur rétt á spöðunum munum 
við sjá þennan unga dreng vera 
miklu meira en föðurbetrungur í 
framtíðinni. 
Þjálfarinn okkar, Pedro Rosado 
Garcia, stóð sig frábærlega í ár 
og var mikill fengur. Fagmaður 
fram í fingurgóma. Hann var 
ávallt að leita leiða til að gera 
félagið og starfið faglegra og 
liðið betra. Vann án afláts, 
vel liðinn af leikmönnum og 
gríðarlega vel að sér í leiknum 
enda lét árangurinn ekki á sér 
standa. Það er því mikil eftirsjá af 
honum en hann heldur á vit nýrra 
ævintýra í háskólaboltanum í 

Bandaríkjunum og óskum við 
honum velfarnaðar á nýjum 
vettvangi. 
En Pedro er ekki sá eini 
sem stígur til hliðar að loknu 
þessu tímabili. Hjálmar Jens 
Sigurðsson, formaður, sagði 
af sér formennsku á síðasta 
aðalfundi félagsins og við keflinu 
tók Elías Tjörvi Halldórsson. 
Hjálmar hafði starfað sleitulaust 
innan deildarinnar frá árinu 2008 
en tók við formennsku á árinu 
2011 og hefur því setið í 10 ár! 
Geri aðrir betur! Hjálmar mun 
þó ekki stíga alveg til hliðar, 
heldur mun hann áfram vinna 
við yngri flokkastarf félagsins 
og láta gott af sér leiða þar. 
Hjálmari er þökkuð vel unnin 
störf og hlökkum við til að vinna 
áfram með honum í að efla yngri 
flokkastarf deildarinnar. 
Sem fyrr segir var tímabilið 
langt og krefjandi en á sama 
tíma gríðarlega gott fyrir 

körfuknattleiksdeildina. Nú 
er stefnan sett enn hærra! Við 
stólum á áframhaldandi stuðning 
frá samfélaginu sem hefur reynst 
okkur gríðarlega vel í vetur. Við 
höfum þurft að finna nýjar leiðir 
til að fjármagna starfið og má 
þar t.d. nefna bolludagsbollu 
baksturinn og sumarnúða 
fyrirliðans. Samfélagið okkar og 
stuðningsmenn tóku þessum 
fjáröflunum gríðarlega vel 
og viðtökurnar gerðu það að 
verkum að hægt var að klára 
tímabilið með reisn. Dominos 
deildin nálgast og við segjum því 
sem fyrr – Áfram Sindri!!!

Lokahóf Körfuknattleiksdeildar Sindra

Knattspyrnudeild Sindra býður uppá þrjú 
Íþrótta- og leikjanámskeið sumarið 2021.

Fyrstu tvö námskeiðin munu standa yfir í tvær vikur hvort 
og munu vera frá kl. 09:00 – 12:00. Boðið verður uppá gæslu 
milli 08:00 – 09:00 (Kátakot).
Þriðja og síðasta námskeiðið verður í ágúst og mun einnig 
standa til boða fyrir börn fædd árið 2015, það verður auglýst 
síðar.
Börn fædd 2012-2014 mæta í Kátakot og börn fædd 2009-
2011 í Þrykkjuna.
Verð fyrir hvert námskeið er 12.000 kr.
(Veittur er 20% afsláttur á seinna námskeið ef skráð er á bæði 
og einnig er veittur 20% systkinaafsláttur)
Skráning fer fram í Nóra.
Umsjónarmaður yngri hóps verður Kristinn 
J. Snjólfsson og eldri hóps Þórdís María R. 
Einarsdóttir.

Dagskráin er birt með fyrirvara um breytingar vegna aðstæðna og veðurs.

Íþrótta- og leikjanámskeið 
knd. Sindra

Gerald ásamt Pedro

Erlendur(efri) og Gísli(neðri) 
ásamt Pedro
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Matjurta- og kartöflugarðar

Nú er landspildan sem ætluð er íbúum sem hafa 
áhuga á matjurtaræktun tilbúin til notkunar.

Líkt og áður hefur verið stendur íbúum til boða að 
merkja sér svæði til ræktunar. Svæðið er vestan við 
Drápskletta, afleggjari liggur niður að því beint á 
móti Hvítasunnukirkjunni við Hafnarbraut 59.

Hafi fólk áhuga á matjurta og/eða kartöflugarði er 
það beðið um að hafa samband við undirritaða í 
tölvupóstfang anna@hornafjordur.is
Garðarnir eru til notkunar, íbúum að 
kostnaðarlausu.

Anna Ragnarsdóttir Pedersen
Umhverfisfulltrúi
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Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir lausa til umsóknar stöðu skólastjóra Grunnskóla Hornafjarðar. Í Grunnskóla Hornafjarðar eru um 250 
nemendur í tveimur aðskildum húsum auk frístundar fyrir 1. – 4. bekk. Grunnskóli Hornafjarðar er framsækinn skóli sem setur nemendur 
og velferð þeirra í forgang og hefur menntun fyrir alla að leiðarljósi. Unnið er eftir hugmyndarfræði uppeldis til ábyrgðar og skólinn er bæði 
grænfánaskóli og heilsueflandi skóli. 
Skólastjóri ber ábyrgð á starfsemi skólans, rekstri og mannauðsmálum. Hann gegnir lykilhlutverki í mótun skólastarfsins og samstarfsvettvangs 
skóla og íbúa. Skólastjóri ber ábyrgð á að starfað sé í samræmi við lög, reglugerðir, aðalnámskrá grunnskóla og stefnumörkun sveitarfélagsins. 
Leitað er eftir metnaðarfullum leiðtoga með víðtæka reynslu af skólastarfi sem býr yfir áræðni og metnaði til að þróa skólastarfið til enn frekari 
árangurs. 
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Veita skólanum faglega forystu og leitar leiða til að efla nám og 

kennslu
• Ber ábyrgð á skipulagi náms og kennslu, skólaþróun og gerð 

skólanámskrár
• Hefur umsjón með þróun innra mats
• Ber ábyrgð á rekstri skólans, gerð fjárhagsáætlana og stjórn 

mannauðs
• Stuðlar að góðu samstarfi við önnur skólastig innan 

sveitarfélagsins, foreldra og fræðsluyfirvöld

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leyfisbréf kennara og kennslureynsla skilyrði
• Viðbótarmenntun í stjórnun og/eða á sviði uppeldis- og 

menntunarfræða er skilyrði
• Reynsla af stjórnun skólamála og faglegri forystu á sviði kennslu, 

nýbreytni og þróunarstarfs skilyrði
• Þekking á stefnumótun og rekstri innan opinberrar stjórnsýslu 
• Þekking á sviði upplýsingatækni
• Frumkvæði, sjálfstæði og góðir skipulagshæfileikar
• Framúrskarandi lipurð og færni í samskiptum
• Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní 2021
Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar ásamt rökstuðningi fyrir hæfi til að 
sinna starfinu. Umsóknir skulu sendar Ragnhildi Jónsdóttur, fræðslustjóra á netfangið ragnhildur@hornafjordur.is, en hún veitir jafnframt nánari 
upplýsingar um starfið í síma 470-8000. Um framtíðarstarf er að ræða og eru laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í öll störf óháð kyni.

Skólastjóri Grunnskóla Hornafjarðar

Framkvæmdastjóri Háskólafélags Suðurlands

HÁSKÓLAFÉLAG 
SUÐURLANDS

Háskólafélag Suðurlands ehf. óskar að ráða framkvæmdastjóra til að 
stýra metnaðarfullu starfi félagsins, í samræmi við framtíðarsýn, gildi og 
verkefnastefnu þess. Í boði er krefjandi og um leið gefandi starf og 
tækifæri til að hafa áhrif á mennta- og atvinnustefnu Suðurlands.

 Útvega og vinna verkefni sem falla að stefnu félagsins í samvinnu við              
        stjórn og starfsmenn
 Daglegur rekstur félagsins, gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlana 
 Tengsl við eigendur félagsins, helstu hagsmunaaðila og stjórnvöld
 Kynna og markaðssetja félagið ásamt starfsmönnum og stjórn
 Leiða teymisvinnu verkefna ásamt starfsmönnum félagsins 

 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 Leiðtogahæfni
 Rekstrar- og stjórnunarreynsla
 Reynsla af verkefnastjórn
 Framúrskarandi samskipta- og skipulagshæfni og lausnamiðað verklag
 Frumkvæði og hugmyndaauðgi
 Reynsla af kynningar- og markaðsmálum í fjölbreyttum miðlum 
 Tengsl og þekking á atvinnu- og menningarlífi Suðurlands æskileg
 Reynsla af alþjóðlegum verkefnum æskileg

Háskólafélag Suðurlands ehf. er framsækið félag í eigu Sunnlendinga. Markmið 
félagsins er að auka búsetugæði á Suðurlandi með því að miðla og styrkja 
háskólastarf í fjórðungnum og tengja rannsóknir háskóla og stofnana við 
atvinnulíf og nýsköpun á svæðinu. Nánari upplýsingar um félagið má finna á 
vefsíðu þess, www.hfsu.is
 
Nánari upplýsingar veitir Sveinn Aðalsteinsson, formaður stjórnar Háskólafélagsins, 
sveinn@hfsu.is sem jafnframt tekur við umsóknum á sama netfang. 
Umsóknarfrestur er til og með 7. júní nk.

Hæfnikröfur:

Helstu verkefni:
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Þétting byggðar Innbæ - Auglýsing um 
samþykkt bæjarstjórnar

Laus störf –  
Heimaþjónusta og heimilisþrif
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Bæjarstjórn sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti á fundi 
sínum þann 12. maí 2021 nýtt deiliskipulag vegna þéttingu 
byggðar í Innbæ á Höfn.
Markmið með breytingunni er að þétta byggð í Innbæ, hún 
skal vera í samræmi við núverandi byggð hvað varðar tegundir, 
stærðir, þéttleika og ásýnd byggðar. Með þéttingu byggðar skal 
tryggja gönguleiðir að opnum svæðum. Þétting byggðar tekur 
til nýrra lóða, auk aðliggjandi byggðra lóða við Silfurbraut og 
Hvannabraut.
Ekkert deiliskipulag er í gildi fyrir svæðið. Í deiliskipulaginu er 
gert ráð fyrir íbúðarlóðum fyrir einbýlishús og raðhús. Svæðið 
er auðkennt sem íbúðarsvæði ÍB9 í aðalskipulagi.
Tillagan var endurauglýst þar sem hún birtist í B deild 
stjórnartíðinda meira en ári eftir að athugasemdarfresti lauk 
og var hún í kynningu frá 18. mars 30. apríl 2021. Auglýsing um 
tillögu að nýju deiliskipulagi var birt í Eystrahorni, Lögbirtingu 
og heimasíðu sveitarfélagsins hornafjordur.is/ skipulag í 
kynningu. Frestur til að skila inn athugsemdum var til 30. apríl 
2021.
Umsagnir bárust frá Vegagerðinni, HAUST, Náttúrufræðistofnun 
Íslands, Minjastofnun Íslands, Golfklúbbi Hornafjarðar, íbúum 
og undirskriftarlisti frá íbúum. Fundir voru haldnir með 
forsvarsmönnum undirskriftarlistans og haldinn var íbúafundur 
um málið þann 5. mars sl. 2020. Gerðar voru breytingar á 
deiliskipulagstillögunni eftir samráð við íbúa.
Í ljósi umsagna og athugasemda þegar tillagan var auglýst 
í fyrra skiptið voru gerðar breytingar á skipulagstillögunni 
frá auglýsingu. Ein lóð var tekin út úr tillögunni og tveimur 
var hliðrað til. Við þverun á göngustíg var akbraut þrengd. 
Skilmálum hefur verið breytt m.t.t. grundunar húsa og aðgerða 
á framkvæmdatíma.

Heimaþjónustudeild Velferðarsviðs Hornafjarðar auglýsir 
lausar til umsóknar stöður í stuðnings- og stoðþjónustu auk 
starfs við heimilisþrif.
Hjá heimaþjónustudeild starfar öflugur hópur einstaklinga 
sem daglega vinnur að bættum lífsskilyrðum þjónustuþega. 
Um tuttugu manns starfa á deildinni í dag og leitum við að 
góðu fólki til að bætast í hópinn.
Stuðnings- og stoðþjónusta 
Starfið felur í sér aðstoð á heimilum einstaklinga við athafnir 
daglegs lífs. Starfað er eftir því leiðarljósi að efla þjónustuþega 
til sjálfshjálpar og gera þeim kleift að búa heima við 
ákjósanlegar aðstæður. 
Um fullt starf er að ræða og unnið er á morgun-, kvöld- og 
helgarvöktum. 
Heimilisþrif
Einnig er laus staða í heimilisþrifum. Starfshlutfall er 
umsemjanlegt, 50-100% eða eftir nánara samkomulagi. 
Vinnutími er á bilinu 08:00-16:00 virka daga.
Hæfniskröfur:
• Stundvísi, samviskusemi, sveigjanleiki, jákvæðni og 

frumkvæði í starfi
• Hreint sakavottorð
• Gilt bílpróf
• Íslenskukunnátta skilyrði
Umsóknarfrestur er til 10. júni 2021.
Allar nánari upplýsingar um störfin veitir Jörgína Elínbjörg 
Jónsdóttir, deildarstjóri í síma 470-8019/846-6872 eða í 
tölvupósti, jorgina@hornafjordur.is. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við 
hlutaðeigandi stéttarfélag. Ráðið er í öll störf óháð kyni.

Skógræktarfélag Austur-Skaftafellssýslu 
auglýsir eftir aðila sem að hefur áhuga á að taka að 
sér vinnu í verktöku við viðhald á girðingum hér í 
upphafi sumars. Um er að ræða rafmagnsgirðingu 
sem að liggur í kringum skógræktarsvæði 
félagsins í Haukafelli.

Nánari upplýsingar fást hjá Gesti í síma 8464974

Styrktaráskrift Eystrahorns
Eystrahorn hefur verið ge�ð út frá því 1983 og hefur verið sent 
á hvert heimili í sveitarfélaginu, íbúum að kostnaðarlausu, 
undanfarin ár. Flestir eru sammála um að útgáfa sem þessi er 
mikilvægur þáttur í samfélaginu okkar. Útgáfan stendur oft 
mjög tæpt og gæti ekki staðið undir sér nema fyrir framlag 
fyrirtækja, stofnanna og einstaklinga á svæðinu.
Við óskum því eftir því að Horn�rðingar styrki útgáfu blaðsins 
t.d. með mánaðarlegu framlagi. Nýtt ker� hefur verið sett upp 
á heimasíðu Eystrahorns þar sem hægt er að styrkja blaðið 
með auðveldum hætti með mánaðarlegum greiðslum. Hægt 
er að segja upp áskriftinni hvenær sem er.
Þökkum þeim sem nú þegar styðja við útgáfuna.

Þitt framlag styrkir útgáfu blaðsins, kærar þakkir
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undanfarin ár. Flestir eru sammála um að útgáfa sem þessi er 
mikilvægur þáttur í samfélaginu okkar. Útgáfan stendur oft 
mjög tæpt og gæti ekki staðið undir sér nema fyrir framlag 
fyrirtækja, stofnanna og einstaklinga á svæðinu.
Við óskum því eftir því að Horn�rðingar styrki útgáfu blaðsins 
t.d. með mánaðarlegu framlagi. Nýtt ker� hefur verið sett upp 
á heimasíðu Eystrahorns þar sem hægt er að styrkja blaðið 
með auðveldum hætti með mánaðarlegum greiðslum. Hægt 
er að segja upp áskriftinni hvenær sem er.
Þökkum þeim sem nú þegar styðja við útgáfuna.

Þitt framlag styrkir útgáfu blaðsins, kærar þakkir
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