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Athugið að næsta tölublað kemur út miðvikudaginn 16. júní. Skilafrestur 
fyrir auglýsingar og annað efni er því mánudaginn 14. júní kl. 14:00

Sjómannadagurinn var haldinn 
hátíðlegur um helgina. Á 
luaugardeginum voru allskonar 
bryggjuleikir ásamt hinum 
árlega kappróðri. Nokkur 
lið voru skráð til keppni en 
sigurvegarar í kvennaflokki 
var lið skrifstofu Skinneyjar-
Þinganess ehf. og í karlaflokki 
voru það „Sveitavargarnir“. 
Einnig var keppt í koddaslag 
og flekahlaupi og var mikil 
ásókn í flekahlaupið og hlutu 
þátttakendur eina gosdós að 
launum. Skinney – Þinganes 
var með matarkynningu og sá 
Gísli Vilhjálmsson um hana 
og bauð upp á fiskiborgara, 
saltfiskspítu, reyktar þorsk 
pylsur og sjávarréttasúpu. Vakti 
matarkynningin mikla lukku. 
Slysavarnardeildin Framtíðin 
seldi Candyfloss og bauð upp 
á andlitsmálningu fyrir börnin 
og Kvennakór Hornafjarðar var 
með vöfflusölu. Sjálfsögðu voru 
hoppukastalar á staðnum fyrir 
krakkana.
Ekki var haldið hefðbundið 
sjómannaball eins og tíðkast 
vegna sóttvarnareglna en öll 
fyrirtæki í sjávarútvegi buðu 
sínu starfsfólki út að borða 
á veitingahúsum bæjarins í 
staðinn.

Heiðranir
Á sjálfum Sjómannadeginum var 
haldin sjómannadagsmessa og 
hélt Eyrún Axelsdóttir magnaða 
hugvekju að sögn viðstaddra. 
Hátíðardagskráin var flutt 
af Hóteltúninu inn í Báruna 
vegna rigningar. Gunnar Örn 
Marteinsson flutti hátíðarræðu 
og voru einnig veitt verðlaun fyrir 
kappróður og sjómenn heiðraðir, 
og voru það Björn Gunnlaugsson 
og Eiríkur Jónsson sem urðu 
þess heiðurs aðnjótandi.
Björn er fæddur 19. desember 
árið 1952 í Berufirði. Björn 

fór fyrst til sjós 16 ára að aldri 
en gerði þó sjómennskuna 
ekki að atvinnu sinni og telst 
vart sjómaður að eigin sögn. 
Hann hefur hinsvegar unnið að 
viðhaldi og viðgerðum á bátum 
í mörg ár, fyrst hjá Vélsmiðju 
Hornafjarðar til ársins 1981 og 
svo hjá útgerðini Eskey. Þar 
starfaði hann í 21 ár eða þar til 
útgerðin var seld til Skinneyjar – 
Þinganess og hefur hann unnið 
þar síðan. 
Eiríkur er fæddur á Fossi á 
síðu 12. ágúst 1946. Eiríkur fór 
ungur til sjós, meðal annars 
á Sigurfara frá Höfn. Eiríkur 
flutti ásamt fjölskyldu sinni til 
Hornafjarðar árið 1974 þar sem 
hann tók við stöðu verkstjóra 
í Vélsmiðju Hornafjarðar þar 
starfaði hann þar til ársins 1989 
þegar hann hóf eigin útgerð 
ásamt bróður sínum og síðar 
stofnuðu þeir Vélsmiðjuna Foss 
og vann hann þar þangaði til hún 
var seld. Síðan þá hefur hann 
sinnt viðgerðum á Trölla ásamt 
ýmsum öðrum verkefnum og er 
hann ekki þekktur fyrir að sitja 
aðgerðalaus. 
Björn og Eiríkur þakka öllum 
þeim sem þeir hafa starfað með 
í gegnum tíðina og óskuðu 
sjómönnum og fjölskyldum 
þeirra til hamingju með daginn.

Neistinn
Tryggingarmiðstöðin og Félag 
vélstjóra og málmtæknimanna 
veittu einnig Neistann, sem er 
viðurkenning fyrir fyrirmyndar 
yfirvélstjórastörf. Tilgangur 
viðurkenningarinnar er að vekja 
athygli á hversu þýðingarmikið 
og krefjandi starf yfirvélstjóra 
er og veita þeim sem skara 
framúr viðurkenningu fyrir 
fyrirmyndarstörf. Var þetta í 28. 
skiptið sem Neistinn er veittur. 
Sævar Rafn Guðmundsson 
yfirvélstjóri á Ásgrími 

Halldórssyni SF-250 hlaut 
viðurkenninguna í ár. Sævar er 
fæddur 20. mars 1972 í Reykjavík. 
Sævar lauk barnaskóla á 
Hornafirði 1988 og 4. stigi 
Vélskóla Íslands árið 1998, lauk 
sveinsprófi í vélvirkjun árið 2002. 
Á árunum 1993-1998 starfaði 
Sævar sem vélstjóri og háseti á 
ýmsu skipum, frá 2000-2006 var 
hann 1. og yfirvélstjóri á Ásgrími 
Halldórssyni SF-250 og frá 2008 
hefur Sævar verið yfirvélstjóri á 
skipi með sama nafni, Ásgrími 
Halldórssyni SF-250. 
Sjómannadagsráð þakkar 
öllum þeim sem komu að 
hátíðarhöldunum og lögðu hönd 
á plóg til að gera þessa helgi 
mögulega. Ber þar að nefna 
Björgunarfélag Hornafjarðar og 
sérstaklega unglingadeildina 
Brand. Gaman er að sjá hvað 
starfið er öflugt og hvað margir 
taka þátt í starfinu og gaman var 
að sjá hve margir komu og létu sjá 

sig niður á bryggju og í Bárunni. 
Óskum Fiskimjölsverksmiðju 
SÞ, áhöfn Skinneyjar SF 20 og 
Netagerð SÞ farsældar í störfum 
sínum fyrir sjómannadagsráð 
2022.

Nokkrar myndir frá hátíðarhöldunum 
eru inn í blaðinu

Sjómannadagurinn haldinn hátíðlegur

Sævar Rafn hlaut Neistann

Björn  Gunnlaugsson og Eiríkur Jónsson voru heiðraðir
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FÉLAGSSTARF FÉLAGS 
ELDRI HORNFIRÐINGA
Kæru eldri borgarar á 
Hornafirði.
Farið verður í dagsferð í lok júní. Dagsetning 
ferðarinnar verður auglýst síðar í Eystrahorni 
og á facebook. 
Farið verður á Djúpavog og meðal annars 
verður steinasafnið skoðað, sem nú 
hefur eignast nýjan samastað með góðu 
aðgengi.
Á heimleiðinni verður stoppað á Geitabóli 
hjá Stínu og þar verða veitingar og 
Ekrubandið slær á létta strengi.
Gjald á mann verður kr. 2000,- .
Skráning er hjá eftirtöldum,
Pálína, s: 478-1419. Hrafn,s: 478-1426 / 869-
0192. Hafdís, s: 478-2447 / 866-0050

HOFSKIRKJA Í ÖRÆFUM
Sunnudaginn 13. júní.
Sumarguðsþjónusta  
kl. 20:00.
Sungnir verða sumarsálmar 
og lesnar verða bænir 
tengdar sumrinu.
Minnum á sóttvarnarreglur
Allir velkomnir.

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

Sláturfélagið Búi svf.

Boðar til  félagsfundar sem haldinn verður  þriðjudaginn 15. 
júní  n.k. í Félagsheimilinu Holti á Mýrum og hefst  kl.20.00

Fundarefnið er eftirfarandi:
Gerð grein fyrir sölu á eignum félagsins og áætlaðri fjárhagsstöðu 
að loknu uppgjöri vegna eignasölu.

Lögð fram tillaga stjórnar um lækkun á B-deild Stofnsjóðs 
félagsins með útborgun í peningum í samræmi við 52. grein laga 
um samvinnnufélög
 nr. 22/1991.

Lagðar fram tillögur um breytingar á samþykktum félagsins 
þannig að öll ákvæði um B-deild Stofnsjóðs verði felld brott.

Áríðandi að félagsmenn mæti vel og stundvíslega.

Stjórn Sláturfélagsins Búa svf.

17. júní hátíðarhöld á Höfn 
14:00 Skrúðganga frá Olís að miðsvæðinu.
  Blöðrusala við Olís
  Lúðrasveitin Hornafjarðar leiðir   
  gönguna.                  

Dagskrá á miðsvæðinu
Ávarp fjallkonu
Ávarp nýstúdents.
Tónlistaratriði
Hoppukastalar
Sápufótbolti
Sölubásar

UMF. Sindri

Bifreiðaskoðun á Höfn  
21., 22. og 23. júní.

Tímapantanir í síma 570-9090 
fyrir kl. 16:00 föstudaginn 18. júní.
Næsta skoðun 12., 13., og 14. júlí.

Þegar vel er skoðað
Elskuleg eiginkona, móðir, amma og 

langamma okkar 

Jóna Sigjónsdóttir

lést laugardaginn 5. júní sl. á 
Hjúkrunarheimilinu Skjólgarði 
Hornafirði

Útförin fer fram frá Hafnarkirkju laugardaginn 12. júní  
kl. 13:00

Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Skjólgarð.

Guðni Karlsson
Hrefna Hjördís Guðnadóttir   Heimir Þór Gíslason
Karl Ágúst Guðnason  Kristín Gyða Ármanndóttir

börn og barnabörn

Andlát
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Ég er stoltur af þeim árangri sem náðst hefur 
í samgöngumálum og samstöðu um bættar 
samgöngur. Öflugir og öruggir innviðir 
er grunnurinn að betri lífsgæðum. Mikið 
hefur áunnist en því er ekki að leyna að 
framkvæmda og viðhaldsþörf er hvergi nærri 
lokið. Rétti tíminni til að fjárfesta í innviðum 
núna, slíkt skapar atvinnu og heldur hjólum 
efnahagslífsins gangandi.
Það er gaman að segja frá því að í 
sveitarfélaginu Hornafjörður hefur verið 
farið í ýmsar framkvæmdir og verkefni á 
kjörtímabilinu til eflingar og styrkingar. Hér 
er tæpt á nokkrum þeirra.
Vegir og brýr:
Vegaframkvæmdum var hraðað með 
tilliti til nýframkvæmda og viðhalds. Við 
forgangsröðun var horft til ferðaþjónustu og 
öryggissjónarmiða.
• Nýr Hringvegur um Hornafjarðarfljót og 

ný brú sem verður tekið í notkun árið 
2024. Nýja leiðin styttir Hringveginn um 
tæpa 12 km og fækkar einbreiðum brúm 
á honum um þrjár.

• Teknar hafa verið í notkun 6 nýjar 
brýr í stað einbreiðra brúa á Hringvegi 
í sveitarfélaginu Hornafirði: Morsá 
(2017), Hólá (2018), Stigá (2018), 
Steinavötn (2020), Fellsá (2021) og 
Kvíá (2020). Allar hafa verið teknar í 
notkun en frágangsvinna er eftir við 
þrjár síðastnefndu sem lýkur nú í byrjun 
sumars

• Ennfremur nýtt bundið slitlag á 
tengivegum: 34 km á Suðursvæði og 7 
km á Austurlandi.

Innsiglingin inn í Hornafjörð:
Í miklum sjógangi eiga skip í vandræðum með 
að sigla inn í Hornafjörð og rekast stundum 
niður í sand á leiðinni að innsiglingunni. 
Framkvæmdir hófust sl. sumar og lauk um 
haustið. 
• Sandfangari út í Einholtsklett mun bæta 

ástandið og draga úr sandburði úr vestri 
inn á Grynnslin utan við Hornafjarðarós.

• Árleg viðhaldsdýpkun er um 25 þús m3/
ári og rannsóknir á Grynnslum halda 
áfram

Flug:
Unnið hefur verið að því að gera innanlandsflug 
að hagkvæmari kosti fyrir íbúa. Loftbrúin er 
eitt það stórkostlega byggðamál síðari tíma 
og jafnar verulega aðstöðumun þeirra sem 
búa fjarri höfuðborginni.
• Loftbrúin, veitir 40% afslátt til þeirra 

sem eiga lögheimili á landsbyggðinni til 
þess að bæta aðgengi íbúa að miðlægri 
þjónustu og efla byggðir.

• Endurnýjun hefur orðið á ljósabúnaði 
og rafkerfi á Hornafjarðarflugvelli ásamt 
viðhaldi á byggingum og búnaði.

Vegna hruns í ferðaþjónustu:
Ferðaþjónustan er mikilvæg stoð í Hornafirði 
og hefur orðið fyrir meiri áhrifum en aðrar 
atvinnugreinar sem hefur haft sitt að segja 
fyrir samfélagið. 
• Til að bregðast við hruninu þá fékk 

sveitarfélagið Hornafjörður 18 m.kr. 
fjárveitingu árið 2020 til að skapa betri 
grundvöll fyrir fjölbreyttara atvinnulíf til 
lengri tíma og styrkja stoðir þeirra og 
stuðla að nýsköpun.

Vegna ljósleiðaravæðingar:
• Byggðastyrkur var veittur vegna 

ljósleiðaravæðingar, samtals að upphæð 
17 m.kr. Þar að auki var veittur styrkur 
úr Fjarskiptasjóði vegna Ísland ljóstengt. 

Vegna frístunda- og tómstundaaksturs:
• Styrkur að upphæð 3,2 m.kr. var veittur 

í þróun á frístunda- og tómstundaakstri 
árið 2020 úr samkeppnispotti tengdur 
byggðaáætlun, Almenningssamgöngur 
um land allt. 

Vegna áætlunarflugs til Hornafjarðar:
• Þá ákvað undirritaður að verja samtals 

10 m.kr. af byggðalið árið 2019 í að 
styrkja áætlanaflug til Bíldudals, Gjögurs 
og Hornafjarðar. Það er sú aðgerð sem 
Loftbrúin góða tengist.

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar eru til marks 
um kröftugt viðbragð sem skilar sér inn í 
samfélagið. Á þeim grunni höldum við áfram 
að byggja öfluga og örugga innviði. 

Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður 
Framsóknar og samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðherra

Áfram veginn

Strandarháls - Sumarlón 30.000.000 kr
Fallegur sumarbústaður á vel hirtri og 
sérstaklega skemmtilegri lóð í Laxárdal í Lóni.

Sjón er sögu ríkari
Nánari upplýsingar veitir:

Jóna Benný Kristjánsdóttir hdl. og lgf.    
jona@medial.is - Sími: 477-1222

Lækkað verð

Ferðafélag Austur-Skaftfellinga 
Ferðfélagið auglýsir vinnuferð í Kollumúla um 
17.júní. Þeir sem hafa áhuga á að koma með 
hafi samband við Möggu í sima 868-7624 sem 
gefur nánari upplýsingar um ferðatilhögun.

Hlífðardýnur og lök 
í öllum stærðum

Þú getur fengið drauma rúmið þitt hjá okkur.
Erum með mikið úrval af rúmum og dýnum í öllum 
stærðum og gerðum. Góð verð.
Einnig full búð að fallegum gjafavörum, potta 
blómum og inni- og útipottum.

Verið velkomin
Símar: 478-2535 / 898-3664

Opið: virka daga kl. 13:00 - 18:00
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Auglýst er eftir sundlaugarverði við Íþróttamiðstöð Hornafjarðar.
Um er að ræða 100% starf  til framtíðar. 
Starfstími er í samræmi við vaktatöflu. Einungis  er um að ræða stöðu fyrir 
Kvennmann.
Helstu verkefni:
Afgreiðsla, þrif og almennt eftirlit með gestum og húsinu.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga við 
FOSS.BSRB og Afl Starfsgreinafélag.

Frekari upplýsingar um starfið veitir forstöðumaður Íþróttamiðstöð 
Hornafjarðar, sími 899-1968.
Netfang: www.gunnaringi@hornafjordur.is

Umsóknarfrestur er til 25. júní  2021 og skal stíla umsókn á:
Gunnar Ingi Valgeirson, Íþróttamiðstöð Hornafjarðar Hafnarbraut 27. 780 
Höfn.

Gunnar Ingi Valgeirsson
Forstöðumaður Íþróttamannvirkja Hornafjarðar.

ATVINNA

Auglýst er eftir starfsmanni  við íþróttamiðstöð Hornafjarðar.
Um er að ræða 75% starf  til framtíðar. 
Starfstími er í samræmi við vaktatöflu. 
Helstu verkefni:
Minniháttar viðhald, þrif og almennt eftirlit með gestum og húsinu.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga við 
FOSS.BSRB og Afl Starfsgreinafélag.

Frekari upplýsingar um starfið veitir forstöðumaður íþróttamiðstöðvar, sími 
899-1968.
Netfang: www.gunnaringi@hornafjordur.is

Umsóknarfrestur er til 25. júní  2021 og skal stíla umsókn á:
Gunnar Ingi Valgeirson, Íþróttamiðstöð Hornafjarðar Hafnarbraut 27. 780 
Höfn.

Gunnar Ingi Valgeirsson
Forstöðumaður Íþróttamannvirkja Hornafjarðar.

ATVINNA
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M Y N D I R  F R Á  S J Ó M A N N A D E G I N U M

 HAFIÐ 
Miðvikudagskvöldið 16. júní 

 Tónleikar  kl. 21:00 
Miðasala á Tix.is  og við innganginn



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

Skólaliði og matráður við 
Grunnskóla Hornafjarðar

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

Umsækjendur verða að hafa góð tök á íslensku og geta hafið 
störf um miðjan ágúst 2021.
Skólaliði í 100 % starf á yngra stigi.  Starfið felst  í gæslu 
nemenda, ræstingu og aðstoð í matsal.  Umsækjendur verða 
að eiga auðvelt með samskipti við börn og unglinga, vera 
lausnamiðaðir og jákvæðir. Vinnutími er að jafnaði frá 7:50-
16:00.
Matráður í 100% starf. Starfið felst í að taka á móti mat í 
móttökueldhúsi skólans og afgreiða hann til nemenda, uppvaski 
og þrifum á matsal og nágrenni hans ásamt minni háttar 
matseld og innkaupum.  Umsækjendur verða að eiga auðvelt 
með samskipti við börn og unglinga, vera lausnamiðaðir og 
jákvæðir. Vinnutími er að jafnaði frá 8:00-16:00.
Umsóknarfrestur er til 18. júní. Umsóknum skal skilað 
skriflega til skólastjóra á þar til gerðu umsóknareyðublaði 
sem er á heimasíðu skólans. http://gs.hornafjordur.is/skolinn/
starfsmenn/laus-storf/
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands 
íslenskrar sveitarfélaga við AFL Starfsgreinafélag eða FOSS.
Frekari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 899-5609 og á 
netfanginu thorgunnur@hornafjordur.is
Starfsumsókn gildir í 6 mánuði frá 
auglýsingu.

Ferðafélag Austur-Skaftfellinga 
Minnum á hina árlegu gönguviku, Ekki lúra of 
lengi!
Ferðaáætlun gönguvikunnar er eftirfarandi:
10.júní, fimmtudagur 
Gengið bakvið Hlíðarfjall í Lóni. Ragna Pétursdóttir leiðir 
gönguna. 2 skór. Lagt verður af stað frá tjaldsvæðinu á 
Höfn kl.17
11.júní, föstudagur 
Heinabergssvæðið: gengið verður frá Heinabergslóni 
að Heinabergsvatnabrú. Hrafn Heimisson og Ragna 
Pétursdóttir leiða gönguna. 1 skór. Lagt verður af stað frá 
tjaldsvæðinu á Höfn kl.17
12.júní, laugardagur 
Kambsmýrarkambur við Kvísker. Sigrún Sigurgeirsdóttir 
leiðir gönguna. 1 skór. Lagt verður af stað frá tjaldsvæðinu 
á Höfn kl.10 en þeir sem koma annars staðar frá mæta 
á áningarstaðinn vestan við Kvíá kl.11:10 (eftir stutta 
kynningu þar verður ekið að upphafi göngunnar við 
Kambsmýrarkamb).
13.júní, sunnudagur 
Gengið fyrir Horn. Hulda Laxdal leiðir gönguna. 2 skór. 
Lagt verður af stað frá tjaldsvæðinu kl.10
23.júní, miðvikudagur 
Óvissuferð á Jónsmessu. Lagt verður af stað frá 
tjaldsvæðinu á Höfn kl. 17
Þátttökugjald í gönguferðum félagsins er 1.000 krónur fyrir 18 ára og 
eldri, frítt fyrir börn og ungmenni og 1.500 fyrir hjón. Hundar eru á ábyrgð 
eigenda og taumur skal vera tiltækur sé hundur með í ferðinni. Öllum 
er velkomið að taka þátt í gönguferðum félagsins og eins er velkomið 
að hafa samband við þá sem leiða göngurnar ef frekari upplýsinga er 
óskað. 
Símanúmerin okkar eru: Ragna 662-5074, Hrafn 869-0192, Sigrún 864-
5456, Hulda 864-4952


