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Eystrahorn
25. tbl.  39. árgangur 

Eystrahorn er komið í sumarfrí. Næsta blað kemur út 12. ágúst.

Síðastliðinn mánudag var 
opnaður nýr matarvagn á Höfn, 
Sweet & Savory og er boðið 
upp á Crepes. Það er ungt 
par frá Tékkóslóvakíu sem 
rekur vagninn, þau Ladislav 
og Martina. Þau komu fyrir 
nokkrum árum til Íslands og 
bjuggu í Suðursveit til að byrja 
með en hafa búið núna á Höfn í 
næstum tvö ár. Þau kunna vel við 
sig hér og elska nálægðina við 
fjöllinn og jöklana. 
„Síðasta ár var erfitt fyrir 
alla, sérstaklega fyrir þá í 
ferðaþjónustunni. Við misstum 
vinnuna eins og svo margir en 
þá höfðum við líka tíma til að 
vinna í þessari hugmynd sem við 
höfðum haft í mörg ár.“ 
Þau reyndu að finna sér húsnæði 
fyrir reksturinn en það reyndist 
erfitt að finna hentugt rými og  
sáu þau fram á að fara að vinna 
í ferðaþjónustunni aftur nú þegar 
ferðmenn eru farnir að sækja 
landið aftur í auknum mæli. 
„En svo fann Martina góðan 
matarvagn til sölu í Reykjavík og 
við ákváðum að prófa og skella 
okkur á hann og hér erum við.“ 

Eins og áður sagði bjóða þau 
upp á franskar pönnukökur eða 
Crepes.
„Það er erfitt að kaupa Crepes á 
Íslandi, í raun vitum við bara um 
einn stað í Reykjavík sem býður 
upp á þær. Þær eru ansi vinsælar í 
Evrópu og okkur langaði að bjóða 
upp á eitthvað nýtt en ekki bara 
hamborgara eða fisk og franskar. 
Svo við ákváðum Crepes, það er 
líka eitthvað sem við kunnum að 
gera. Crepes eru frábærar að því 
leyti að það er hægt að hafa þær 
sætar eða bragðmiklar. Það er 
hægt að fá sér þær í morgunmat 
eða hádegismat, þess vegna 
ákváðum við að opna snemma á 
morgnana svo fólk gæti fengið 
sér Crepes með morgunkaffinu 
til dæmis.”
Það kom þeim á óvart hvað það 
komu margir til þeirra fyrsta 
daginn til að prófa. „Það var 
frábært hve margir komu en 
líka stressandi. Það var til dæmis 
mjög mikið að gera í hádeginu 
og við vonum að fólk hafi verið 
ánægt. Við hlökkum til næstu 
daga og það verður gaman að sjá 
hvernig þetta muni ganga.“

Þau eru samt enn að hugsa um að 
finna húsnæði og langar þau að 
geta boðið fólki upp á að setjast 
inni og gæða sér á frönskum 
pönnukökum, sérstaklega á 
veturna þegar kalt er. „Við áttum 
okkur ekki alveg á hvernig 
sumarið muni verða og okkur 
langar að finna eitthvað gott rými 

þar sem við getum boðið fólki að 
koma inn, en það veltur allt á því 
hvernig þetta muni ganga“

Matarvagn þeirra Ladislav 
og Martina er staðsettur 
miðsvæðis við hliðina á 
lögreglustöðinni og er opnaður  
kl. 7:30 á morgnana.

Matarvagninn Sweet & Savory opnaður

Velheppnað Fjölþjóðaeldhús
Föstudagskvöldið 25. júní 
hélt verkefnastjóri fjöl
menningarmála í samvinnu 
við Rauða krossinn og MMH 
matarboð undir yfirskriftinni 
Fjölþjóðaeldhúsið.
Að þessu sinni var boðið upp 
á matargerð frá Filippseyjum, 
Tælandi og Íslandi og sáu Manee 
Mamorom, Warayut Mamorom, 
Wellah Magno, Sheryl Florendo 
og Kristján Sigurður Guðnason 
um matargerðina.
Afar vel tókst til og var fullt 
út að dyrum einsog sjá má á 
meðfylgjandi mynd.(Fleiri myndir 
birtast á heimasíðu Eystrahorns) 
Vonir standa til að endurtaka 
megi fjölþjóðaeldhús af þessu 
tagi

Góð mæting var á Fjölþjóðaeldhúsið en einnig var ríkuleg dagskrá af söng og skemmtiatriðum, og komu fram:
Amylee V. Da Silva Trinidade, Luiz Carlos Trinidade Da Silva, Elínborg Rabanes, Magno Y Magno, Sóley 

Guðmundsdóttir og Guðrún Vala Ingólfsdóttir, Bryndís Björk Hólmarsdóttir og Hildur Kara Steinarsdóttir

Ladislav og Martina í vagninum
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FÉLAGSSTARF FÉLAGS 
ELDRI HORNFIRÐINGA
Kæru eldri borgarar á 
Hornafirði.
Við minnum á skráningu í sumarferðina. 
Farið verður á Djúpavog og meðal annars 
verður steinasafnið skoðað. Á heimleiðinni 
verður stoppað á Geitabóli hjá Stínu 
og þar verða veitingar og Ekrubandið 
slær á létta strengi. Áætlað er að fara á 
tímabilinu 5. - 9. júlí
Gjald á mann kr. 2000,- .
Skráning er hjá eftirtöldum,
Pálína, s: 478-1419. Hrafn,s: 478-1426 / 869-
0192. Hafdís, s: 478-2447 / 866-0050

Svalbarð 5 • Sími: 8483933

Útgefandi: HLS ehf.
Ritstjóri og  
ábyrgðarmaður:  Tjörvi Óskarsson
Netfang:  tjorvi@eystrahorn.is

Prófarkalestur:  Guðlaug Hestnes
Umbrot:  Tjörvi Óskarsson
Prentun:  Litlaprent

ISSN 1670-4126

Okkur á Skjólgarði vantar liðsauka
Laus eru eftirfarandi störf: 
Starfsfólk í aðhlynningu: Fullt starf og hlutastarf, tilvalið 
með skóla í haust. 
Starfsfólk í ræstingu og þvottahús: Fullt starf og 
hlutastarf
Aðstoðarmaður sjúkraþjálfara: 50% staða í dagvinnu. 
Hæfniskröfur: Sjúkraliði, félagsliði, íþróttafræði eða önnur 
menntun sem nýtist í starfi.

Við leitum að jákvæðu, traustu og áreiðanlegu fólki til liðs 
með okkur. Við leitum að fólki sem er umhyggjusamt, sýni 
frumkvæði og er stundvíst. 
Kostur ef starfsmenn geta hafið störf í júlí/ágúst.

Skjólgarður er hjúkrunarheimili með 27 íbúa og 3 sjúkrarými. 
Við bjóðum upp á faglegt og fjölbreytt starfsumhverfi og 
spennandi reynslu. 

Frekari upplýsingar og umsóknir berast til  
johanna@skjolgardur.is eða í síma 855-2305

Skrifstofa Medial ehf. lögmannsstofu og 
fasteignasölu verður lokuð frá og með 
föstudeginum 9. júlí 2021 til og með 
föstudagsins 6. ágúst 2021.

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

 

Heyrðu umskiptin

Góð heyrn glæðir samskipti

Fáðu heyrnartæki til reynslu

Tímapantanir 534 9600

HEYRNARÞJÓNUSTA

Verðum á heilsugæslunni
á Selfossi
föstudaginn 28. apríl

Verið velkomin

Heyrn  Hlíðasmári 11
201 Kópavogi  heyrn.is

Verðum á heilsugæslunni  
á Höfn í Hornafirði  
mánudaginn 12. júlí

Verið velkomin

Heyrn - Hlíðarsmára 19
201 Kópavogi - www.heyrn.is

Hlífðardýnur og lök 
í öllum stærðum

Þú getur fengið draumarúmið 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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Húsnæði óskast
Fjögurra manna fjölskylda úr Reykjavík óskar eftir 
að taka á leigu íbúðarhúsnæði á Höfn eða í nágrenni 
næsta vetur. Skipti á íbúð í hverfi 105 Rvk einnig 
hugsanleg.

Steinunn (8489212) og Tryggvi (6181812)

Selma heiti ég og nú í vor útskrifaðist 
ég frá Framhaldsskólanum í Austur
Skaftafellssýslu. Þessi grein fjallar því um 
helstu niðurstöður á lokaverkefni mínu, 
sem er rannsókn um upplifun og þátttöku 
innflytjenda í Sveitarfélaginu Hornafirði. 
Tilgangurinn með verkefninu var að varpa 
ljósi á stöðu innflytjenda á Hornafirði og 
koma þeirra upplifun á framfæri. 
Þegar rannsóknin hófst var reynt að hafa 
samband við fólk frá öllum heimshlutum, með 
mismunandi menningu, húðlit, trúarbrögð og 
annað sem einkennir fólk og gæti haft áhrif á 
upplifanir þeirra. 
Flestir viðmælenda komu til Hornafjarðar 
í leit að betra lífi og lífsmöguleikum sem 
heimaland þeirra bauð ekki upp á. Nánast 
allir viðmælendur mínir eru ánægðir með líf 
sitt á Höfn. Frá því að margir settust að hafa 
mál þróast í átt að opnara samfélagi og miklar 
breytingar átt sér stað. Íbúar sveitarfélagsins 
hafa veitt innflytjendum nokkuð jákvæðar 
móttökur, þetta segir viðmælandi minn Aleli 
varðandi móttökurnar sem hún hefur fengið,

Fyrsta árið, fyrstu tvö árin þá var bara lokað 
ég var bara í skóla og heima ekkert meira. 
Ekkert svona félagslíf eitthvað svoleiðis, en 
um leið byrja að tala byrja eignast vini og 
það var allt í lagi en fyrst tvö ár var erfitt 
sko.

Einnig bæta lang flestir því við að Hildur Ýr 
Ómarsdóttir verkefnastjóri fjölmenningar í 
félagsþjónustunni hafi veitt þeim mikla aðstoð 
frá því að hún hóf störf hjá Sveitarfélaginu. 
Hildur hefur aðstoðað innflytjendur við 
innflytjendamál og veitt þeim önnur ráð. 
Þetta segja viðmælendur um aðstoð Hildar.

Ég er alltaf til í að tala við hana. Hún er 
svo góð, bæði hægt að tala ensku, íslensku. 
Ég bara elska hana! Það er mjög gott að 
tala við hana.

Hildur is the best really.

Til dæmis að hjálpa mér að finna mér 
vinnu og bara skiliru þýða. Og þegar kom 
líka svona skóla fyrir útlendingar þar var 
hún að leita til mín, svona viltu koma taka 
þessi svona, hún var alltaf opin og tilbúin 
að hjálpa mér.

Þegar kemur að fordómum er upplifun 
fólks hins vegar ekki jafn góð. Meiri hluti 
viðmælenda hefur upplifað fordóma eftir að 
hafa sest að á Hornafirði. 

Somtimes they are so racicst and that hurts 
me. I think beacuse of the language I really 
don´t know. Beacuse a boy, you know, call 
me hvað hvað helvítis, helvítis útlendingar 
og gamla kú og drasl. Many names.

Þegar ég byrjaði að vinna og komst inn í 
samfélagið fann ég fyrir smá fordómum. 
Um leið missir þú sjálfstraust, í kringum 
fordómafullu fólki. þetta eru öðruvísi 
menningar, allt öðruvísi húsnæði, allt 
öðruvísi fólk, allt öðruvísi tungumál þú 
getur ekki verið þú sjálfur ef þú skilur mig. 
Þú þarft að ganga 10, 15 skref til baka og 
reyna vera ekki eins og þau en samt að 
reyna kynnast þeirra menningu. Já, þetta 
var svo lítið öðruvísi fyrir mig og þau líka 
því þau þurftu líka að taka á móti mér og 
ég held að fólk bara kunni það ekki.

Allir hugsa ég er burðarkona frá Asíu sem 
þeir kaupa fyrir kynlíf. En eins og ég sagði 
ég var í skóla, þá var bara það voru bara 
einhver segja mér ert þú ert þú tík en ég veit 
ekki hvað það þýður svo ég bara segja já.

Viðmælendur sem hafa upplifað 
einhverskonar fordóma segja frá því að 
þetta séu ekki einungis börn, heldur allir 
aldurshópar. Það eru þó ekki allir sem upplifa 

fordóma, þetta segja Mia og Oskar.

I feel very much welcome. But I also feel that 
Icelandic people really appreciate if you try 
to respect their culture and also especially 
if you try to learn the language it doesn't 
matter how long it takes if they see you try 
they really really appreciate it and support 
that which I think is pretty cool it makes you 
want to learn.

Yeah I feel like it´s okay. Icelandic people 
are very nice.I think I never feel like I from 
abroad.

Því er mikilvægt fyrir alla íbúa að mynda gott 
samfélag sem gott er að búa í sama hvort 
við erum Hornfirðingar eða innflytjendur. 
Flestir viðmælendur eru að taka þátt og 
reyna vera hluti af samfélaginu, það væri því 
gott ef Menningarmiðstöð sveitarfélagsins 
og félagasamtök efndu til fleiri viðburða sem 
hvetja Íslendinga og innflytjendur til þess að 
prófa eitthvað saman í einni heild en ekki 
tvískipt. 

Selma Mujkic

Innflytjendur í Sveitarfélaginu Hornafirði

Bifreiðaskoðun á Höfn  
12., 13. og 14. júlí.

Tímapantanir í síma 570-9090 
fyrir kl. 16:00 föstudaginn 9. júlí.

Næsta skoðun 16., 17., og 18. ágúst.

Þegar vel er skoðað

Leikir Sindra í júlí
Fimmtudagur 1. júlí - kl. 18:00 

2. deild kvk - Sindri - Einherji
Föstudagur 2. júlí. - kl. 18:00  

3. fl. kk C2 - Sindri/Neisti - Austurland 
Sunnudagur 4. júlí 

3. fl. kvk B2 - Sindri/Neisti - Stjarnan/Álftanes 
Laugardagur 10. júlí - kl. 16:00  

3. deild kk - Sindri - KFG
Sunnudagur 11. júlí - kl. 13:30 
3. fl. kk C2 - Sindri/Neisti - ÍBV

Sunnudagur 11. júlí  
2. deild kvk - Sindri - ÍR 

Miðvikudagur 21. júlí - kl. 19:00  
3. deild kk - Sindri - Höttur/Huginn
Laugardagur 24. júlí - kl. 14:00  

2. deild kvk - Sindri - Fjölnir 
Sunnudagur 25. júlí - kl. 16:00  
3. deild kk - Sindri - Augnablik   

Allir á völlinn!

Selma Mujkic
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Sindri heimsótti Víking Reykjavík í 32 liða 
úrslitum Mjólkurbikar karla fimmtudaginn 24. 
júní. Sindramenn höfðu á leið sinni slegið út 
Fjarðabyggð, 0  2 í höllinni á Reyðarfirði.
Víkingar sem hafa byrjað sumarið afskaplega 
vel í efstu deild karla, sátu í öðru sæti Pepsi 
Max deildarinnar þegar Sindri mætti til þeirra á 
Heimavöll hamingjunnar í Fossvoginum.
Víkingur byrjaði leikinn af þó nokkrum krafti. Það átti greinilega 
ekki að vanmeta Sindra frá Hornafirði. Þeim gekk þó illa að skapa sér 
einhver alvöru marktækifæri en þegar það tókst stóð Róbert Marwin 
vaktina í marki Sindra og varði það sem kom á markið.
Á 21 mínútu komst hinsvegar Kwame Quee leikmaður Víkinga upp 
að endalínu, átti afbragðs sendingu inn í teig Sindra og Adam Ægir 
Pálsson kláraði færið vel.
Eftir markið vaknaði Sindra liðið. Þeir náðu inn góðum sóknum ásamt 
því að halda áfram að spila þéttan varnarleik. Abdul átti góða sendingu 
inn fyrir vörn Víkinga sem fann Kristófer Hernandez en fyrrverandi 
landsliðsmarkmaðurinn Ingvar Jónsson sá við honum. Undir lok fyrri 
hálfleiks átti síðan Þorlákur Helgi bylmings skot að marki sem flaug 
hárfínt framhjá. 
Í staðinn fyrir að jafna leikinn 11 fyrir hálfleik, brunuðu Víkingar upp 
völlinn í góða sókn sem endaði með sendingu á Kwame sem kláraði 
færið og kom Víkingum í 20.
Seinni hálfleikur spilaðist svipað og sá fyrri. Víkingur meira með 
boltann án þess þó að ná að skapa sér góð færi. Það var þó á 52. mínútu 
sem Viktor Örlygur leikmaður Víkinga vann boltann á vallarhelmingi 
Sindra, sem endar með góðu skoti og marki.
Sindri náði áfram að ógna í föstum leikatriðum og vel útfærðum 
sóknum. Bæði Robertas Freidgeimas og Mate Paponja áttu góðar 
tilraunir á mark heimamanna og létu markmann Víkinga hafa fyrir 
því.
Heilt yfir var frammistaða liðsins góð gegn sterku liði Víkings frá 
Reykjavík. Margir heimastrákar fengu að prófa sig gegn efstu deildar 
liði Víkinga og máta sig við marga af öflugustu leikmönnum landsins. 

Þriðjudaginn 5. júlí verður boðið upp á minigolfnámskeið fyrir eldri 
borgara á minigolfvelli Hornfirðinga við Ekru. Hægt verður að skrá 
sig í hóp kl. 15:00 eða 16:00. Tíu pláss í hvorum hóp.
Skráning fer fram á skráningarblaði sem er í Ekru. Einnig má hafa 
samband í síma 8460161. Þar sem takmörkuð pláss eru í boði, er 
mikilvægt að skrá sig sem fyrst.
Okkar fremsti golfari, Halldór Sævar Birgisson, verður með 
námskeiðið.
Námskeiðið er frítt fyrir eldri borgara og er hluti af samstarfsverkefni 
Sveitarfélagsins Hornafjarðar og Félagi eldri Hornfirðinga. 

Sindri Ragnarsson
Verkefnastjóri Virkniúrræða

Sveitarfélaginu Hornafirði

Minigolfnámskeið fyrir 
eldri borgara 

Mjólkurbikarinn

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

Stuðningsfulltrúastarf 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.

Um er að ræða 100 % starf stuðningsfulltrúa sem einnig fer í lengda 
viðveru. Umsækjendur verða að eiga auðvelt með samskipti við börn, 
unglinga og fullorðið fólk, vera lausnamiðaðir og jákvæðir. Starfið felst 
ýmist í einstaklingsaðstoð, aðstoð við nemendur í tímum og aðstoð 
í frímínútum. Auk stuðningsfulltrúa starfsins sinnir stuðningsfulltrúi 
gæslu í Kátakoti. Vinnutími er að jafnaði frá 8:00-16:00.

Umsóknarfrestur er til 8. júlí. 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, FOSS eða KÍ.

Frekari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 899-5609 og á netfanginu 
thorgunnur@hornafjordur.is

Starfsumsókn gildir í 6 mánuði frá 
auglýsingu.

24. Heimsmeistaramótið í Hornafjarðarmanna fór fram á 
Humarhátíðinni. Spilað var á 27 borðum og þátttakendur 51. Eins 
og áður voru úrslitaspilin spennandi og góð stemning í kringum 
keppnina.
Úrslit urðu þau að Gústaf Guðlaugsson hreppti heimsmeistaratitilinn 
og er það í annað sinn sem hann sigrar á þessum mótum. Í öðru sæti 
var Hildur Steindórsdóttir og í því þriðja Hildur Margrét Björnsdóttir.
Sérstakur heiðursgestur var Björn Eysteinsson heimsmeistari í brids 
og setti hann mótið og afhenti farandgripinn, Humarskálina í lokin.

Gústi heimsmeistari í 
annað sinn



5Eystrahorn  

Einar Birkir Bjarnason og 
Þórhildur Kristinsdóttir 
reka nýjan veitingastað að 
Hafnarbraut 4 sem ber nafnið 
Birki, þar sem Humarhöfnin 
var áður til húsa. Einar Birkir 
er fæddur og uppalinn á Hlíð 
í Lóni og hefur alla tíð búið á 
Höfn fyrir utan þau ár sem hann 
fór suður til Reykjavíkur til að 
fara í matreiðslunám. Þórhildur 
Kristinsdóttir á ættir að rekja til 
Hafnar, en amma hennar og afi 
eru Ásgerður Arnardóttir  og 
Gunnar Ásgeirsson. Þórhildur 
hefur alla tíð eytt miklum tíma á 
Höfn enda það skemmtilegasta 
sem hún gerir er að spila 
Hornafjarðarmanna. Um leið og 
Einar kláraði matreiðslunámið 
var tekin ákvörðun um að 
kaupa fasteign og flytja austur á 
Hornafjörð.

Afhverju ákváðu  
þið að opna 

veitingastað ?
Þetta kom okkur nú frekar á 
óvart. Einari hefur lengi langað 
að opna veitingastað en við sáum 
ekki fyrir okkur að það yrði 
alveg í bráð. Hann hefur alveg 
brennandi áhuga á matargerð 
og íslenskri náttúru en að opna 
veitingastað er ekki eitthvað sem 
hægt er að gera bara si svona. 
En þegar Gunnar afi kom til 
okkar í desember og bar undir 
okkur hvort við vildum reka 
veitingastað í þessu húsi ef hann 
myndi kaupa það þá auðvitað 
grípur maður tækifærið þegar 
það kemur. Hann fékk húsið 
afhent í janúar og þá byrjaði 
hugmyndavinna. Við hófumst 
handa við að taka neðri hæðina 
í gegn og tóku þá við nokkrir 
mánuðir í þá vinnu. Arkitekt 
hússins er Þórir Baldvinsson 
en okkur þótti mikilvægt að láta 
húsið njóta sín en það var byggt 
árið 1937 en samt sem áður 
vildum við gera staðinn að okkar.

Hver er hugmyndin 
bakvið staðinn ? 

Í grunninn viljum við 
eingöngu nota íslensk hráefni, 
hornfirsk eða austfirsk eins 
mikið og við getum. Einar er 
hugmyndasmiðurinn bakvið 
allt sem gerist í eldhúsinu og 
það skemmtilegasta sem hann 
gerir er að fara út í náttúruna og 
smakka allt það sem á vegi hans 
verður, óháð því hvort það er 

raunverulega ætt eða ekki. Allur 
maturinn er gerður frá grunni 
og við eigum nokkra góða vini á 
Höfn með flotta garða sem leyfa 
okkur að fá hjá sér plöntur, jurtir 
og annað sem leynist þar. Með 
árstíðabreytingum munu hráefni 
í matargerðinni breytast. Til að 
byrja með vildum við bara byrja 
með lítinn matseðil á meðan við 
erum að koma okkur af stað 
og keyra svolítið á smáréttum. 
Þannig þurfa viðskiptavinirnir  
ekki alltaf að fá sér aðalrétt 
heldur getað fengið sér nokkra 
smárétti og jafnvel deilt. En 
svo er aldrei að vita hvernig við 
breytum þessu í framtíðinni.

Afhverju nafnið 
Birki?

Þessi tenging við íslenska náttúru 
og íslensk hráefni er okkur mjög 
hugleikin og því fórum við að 
leita að hinu fullkomna nafni. 
Ég fékk hugmyndina af nafninu 
Birki, því það er nú algengasta 
trjátegund á Íslandi og einnig er 
mjög aðgengilegt að nota birki 
í matargerð, eins og bleikjan 
okkar sem er birkireykt. Svo 
heitir Einar nú Einar Birkir en 
honum leist vel á nafnið þar til 
hann fattaði tenginguna við sig. 
Við settum nafnið Birki aðeins á 
hilluna en það kom alltaf aftur til 
okkar og því var tekin ákvörðun 
um að nefna staðinn Birki.

Hver eru 
framtíðaráform hjá 

Birki ?
Það fyrsta sem verður gert er 
að klára breytingarnar á neðri 
hæðinni og taka efri hæðina í 
húsinu í gegn síðar í ár. Fyrir 
utan það þá eru engar hömlur. 
Við sjáum fyrir okkur að skipta 

um matseðill eftir árstíðum 
og prófa okkur áfram í 
allskonar skemmtilegu 
eftir að sumrinu lýkur. Við 
ætlum bara gera það sem 
okkur finnst skemmtilegt 
og sjá hvert það leiðir 
okkur.

Við viljum þakka 
Hornfirðingum alveg 
sérstaklega vel fyrir hlýjar 
og góðar móttökur!

Veitingastaðurinn Birki

Einar Birkir og Þórhildur

Staðurinn lítur vel út eftir breytingarnar

Tómas þjónar til borðs
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