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Eystrahorn
40. tbl.  39. árgangur 

Er ekki bara gott að versla í heimabyggð?
Erum með mikið úrval af  fallegum og nytsamlegum 

gjöfum í jólapakkann
Úrval af  rúmum í mörgum stærðum og gerðum, 

einnig fallegir höfðagaflar
Opið á laugardaginn frá kl.13:00 -16:00

Verið velkomin
Símar:  

478-2535 / 898-3664

Vöruhúsið hlaut Hvatningaverðlaun íslensku 
menntaverðlaunanna

Vilhjálmur Magnússon forstöðumaður 
Vöruhúss tók við Hvatningaverðlaunum 
íslensku menntaverðlaunanna við 
hátíðlega athöfn á Bessastöðum ásamt 
nemanda sínum Sigursteini Traustasyni.
Vilhjálmur segir það mikinn heiður 
fyrir Vöruhúsið og starfið í Fab Lab 
smiðju Hornafjarðar að taka við 
Hvatningarverðlaunum Íslensku 
menntaverðlaunanna 2021. Vöruhúsið er 
nýsköpunar, list- og verkgreinahús okkar 
Hornfirðinga og hefur verið starfrækt 
síðan 2012. Starfsemin og húsið sjálft 
hefur þróast töluvert síðan byrjað var á 
verkefninu og í dag er Vöruhúsið búið að 
skapa sér ákveðna sérstöðu á landsvísu. 
Þessi sérstaða er sú að styðja við formlegt 
og óformlegt nám í skapandi greinum,
vera vettvangur þverfaglegrar samvinnu, 
þar sem einstaklingar, stofnanir og 
fyrirtæki geta nýtt aðstöðu, sótt þekkingu 
og treyst tengslanet sitt.
Vöruhúsið vinnur náið með ýmsum 
stofnunum í fjölbreyttum verkefnum 
hvort sem það eru styrktarverkefni eða 
önnur verkefni sem falla undir nýsköpun 
eða aukið framboð á tæknimenntun 
á Íslandi. Þar má nefna stofnanir eða 
samstarfsnet eins og Fab Lab Ísland, 
FAS, Grunnskóla Hornafjarðar, Nýheima 
Þekkingarsetur, Háskóla Íslands, 
Háskólafélag Suðurlands, SASS og fleiri 
stofnanir.
Það má ekki gleyma því hversu mikla 
trú og traust Sveitarfélagið Hornafjörður 
hefur sýnt Vöruhúsinu. Það er ekki 
gefins að reka slíka aðstöðu og hvað 
þá að ráðast í þær endurbætur á 
húsnæðinu sem nýlega lauk. Þessi 
verðlaun eru því einnig sveitarfélagsins 
og þeirra sem hafa veitt verkefninu 

framgöngu. Sérstaklega vil ég nefna þátt 
fræðslustjórans Ragnhildar Jónsdóttur 
sem lét nýlega af störfum. Ragga, eins 
og hún er kölluð, hefur staðið eins og 
klettur með verkefninu frá upphafi og 
þökkum við henni fyrir vel unnin störf.
Að lokum viljum við þakka Samtökum 
áhugafólks um skólaþróun, að hafa tekið 
eftir því sem við erum að gera og veita 
okkur þessi virðulegu verðlaun. Einnig 
viljum við þakka Guðna Th. forseta fyrir 
gott heimboð og hlýjar móttökur í okkar 
garð á sjálfan afhendingardaginn.
Hornfirðingar við getum verið stolt af 
Vöruhúsinu og minni ég á að þangað 
eru allir velkomnir. Verum jákvæð og 
skapandi!

Fyrir hönd Vöruhússins, Vilhjálmur 
Magnússon.

Vilhjálmur og Sigursteinn ásamt Guðna Th. forseta Íslands
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Styrktaráskrift
Viltu styðja við útgáfu 

Eystrahorns ? 
Kynntu þér málið á:
 www.eystrahorn.is/

styrktaraskrift/

FÉLAGSSTARF FÉLAGS 
ELDRI HORNFIRÐINGA
JÓLABRUNCH 
Félag eldri Hornfirðinga heldur 
jólabrunch í Pakkhúsinu laugardaginn  
4. des. kl. 12:30. Boðið er uppá 3 forrétti, 2 
aðalrétti og desert.

Meðal annars syngja Gleðigjafar og svo verður 
fleira skemmtilegt. 

Verð kr. 4000.

Vinsamlegast tilkynnið þátttöku fyrir 26. nóv. á 
feisbókinni eða hjá Lucy s. 866 8030 – Svava 
Kristbjörg s. 844 1493.

Allur matur er borinn á borð til fólks þannig 
að það er bara að sitja og njóta og auðvitað 
öllum sóttvarnareglum fylgt.

Höfum gaman saman.

Eystrahorn
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BÆJARMÁLAFUNDUR
Sjálfstæðisfélagið auglýsir bæjarmálafund 
laugardaginn 20. nóvember kl. 10:30 í 
Sjallanum. Þingmenn suðurkjördæmis, þau  
Guðrún Hafsteinsdóttir og Vilhjálmur Árnason 
mæta á fundinn og fara yfir landsmálin. Heitt 
á könnunni og allir velkomnir. 

Stjórnin

MARGRÉTAR ELÍSABETAR FR. IMSLAND
Víkurbraut 30, Horna�rði

Lars Jóhann Imsland, börn og �ölskyldur

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts og útfarar 
ástkærrar eiginkonu minnar, móður, 
tengdamóður, ömmu, langömmu

og langalangömmu.

Kær vinur og frændi

Björn Jónsson (Dengsi) 
Hagatúni 20 Höfn

Lést á hjúkrunarheimilinu Skjólgarði  Höfn 
10. nóvember 2021.
Útför hans fer fram frá Hafnarkirkju 
laugardaginn 20. nóvember kl 11:00. 
Vegna fjöldatakmarka verða aðeins nánustu aðstandendur við 
útförina í kirkjunni. Streymt verður frá athöfninni á slóðinni  
www.hafnarkirkja.is
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki hjúkrunarheimilisins 
Skjólgarðs fyrir einstaka umönnun og hlýju.

Gunnar Þór Þórarnarson og aðrir aðstandendur.

Andlát

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

Breyting á aðalskipulagi
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Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 14. 
október 2021 að gera breytingu á aðalskipulagi Sveitarfélagsins 
Hornafjarðar 2021-2030 fyrir Heppuveg 6.
Megin markmið með breytingunni er að M1 miðsvæði stækkar 
og Heppuvegur 5 og hluti Heppuvegar 6 verða á miðsvæði í 
stað athafnasvæðis. Með breyttri landnotkun verður heimilt 
að hafa á lóðunum matvælaframleiðslu/iðnaðarframleiðslu, 
veitingasölu og listsýningar auk íbúða. Tillagan var auglýst 
frá 3. ágúst til 14. september 2021. Umsagnir bárust frá 
Minjastofnun og Umhverfisstofnun. 
Breytingin hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar. 
Þeir sem óska nánari upplýsinga geta óskað eftir upplýsingum 
hjá starfsmönnum sveitarfélagsins.

Fyrir hönd bæjarstjórnar Sveitarfélagsins Hornafjarðar.
Matthildur Ásmundardóttir, bæjarstjóri

Samfélagssjóður Hornafjarðar 
Auglýsir eftir styrkjum fyrir  

Jólaaðstoð 2021
Kennitala: 611112-0170 

Bankaupplýsingar: 0172 – 05 – 060172

Stjórn Samfélagssjóðs Hornafjarðar 
Bestu þakkir fyrir veittan stuðning

Að sjóðnum standa meðal annarra, LIONS klúbbar Hornafjarðar (karla 
og kvenna ), KIWANIS klúbburinn Ós, Nettó, Rauði krossinn, Karlakórinn 

Jökull, Kvennakór Hornafjarðar, AFL Starfsgreinafélag og margir aðrir 
góðir velunnarar.
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Lumar þú á grein eða áhugaverðu 
efni í Eystrahorn ?

Við hvetjum þig til að senda okkur línu á 
eystrahorn@eystrahorn.is
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Styrkumsóknir fyrir árið 2022
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Þeir sem vilja senda inn styrkumsókn vegna viðburða eða 
reksturs félagsamtaka  þurfa að skila umsóknum fyrir 6. 
desember.
Styrkumsókn þarf að fylgja greinargerð eða ársreikningar/
uppgjör fyrir síðasta fjárhagsár, og upplýsingar um fyrirhugaða 
nýtingu styrks og starfsemi styrkumsækjanda á liðnu ári.
Styrkumsóknir eru aðgengilegar á íbúagátt sveitarfélagsins 
http://ibuagatt.hornafjordur.is, þar er hægt að fylla út 
eyðublöð og hlaða inn viðhengjum með umsókn, einnig 
er hægt að senda umsókn til afgreiðslu sveitarfélagsins á 
afgreidsla@hornafjordur.is.

Matthildur Ásmundardóttir bæjarstjóri

SÖNGSKEMMTUN

Hinn 29. nóvember 2020 varð ég 80 ára en þá var 
ekki hægt að halda neina mannfagnaði(Covid-19) 
en nú stefni ég að því að halda söngskemmtun  

sunnudaginn 21. nóvember í 
Hvítasunnukirkjunni kl. 20:00.

Vegna takmarkaða sætafjölda eru þeir sem langar 
að mæta beðnir að skrá sig í síma 866-5734 milli 

kl.13:00 - 17:00. Stefnt er að hafa samskot til 
styrktar þeim sem minna mega sína. 

Athugið grímuskyldu og 
fylgjum sóttvörnum.

Þorsteinn Sigurbergsson A

Félag eldri Hornfirðinga er að skipuleggja ferð til Færeyja næsta 
vor. Farið verður með Norrænu frá Seyðisfirði miðvikudaginn 
18. maí 2022 ef næg þátttaka fæst.
Komið verður til Þórshafnar þann 19. maí og gist á fjögurra 
stjörnu hóteli, Hótel Brandan, í fjórar nætur.  Farið verður  í 
tvær dagsferðir með leiðsögn og innifalinn er hádegisverður. 
Skoðaðir nokkrir af fallegustu og sérstæðustu stöðum Færeyja.  
Einn dagurinn verður frjáls en þeir sem það vilja geta farið í 
leiðsagða gönguferð um Þórshöfn og skoðað merka staði eins 
og Tingnes og Skansinn. 
Brottför frá Þórshöfn verður þann 23. maí og komið til 
Seyðisfjarðar að morgni 24. maí
Verðinu er stillt í hóf, en mun líka ráðast af hvernig þátttakan 
verður.
Áhugasamir eru beðnir að skrá sig hjá Hafdísi í síma 866-0050 
eða Eiríki í síma 659-1474.
Boðað verður til kynningarfundar um ferðina og verður þá haft 
samband við þá sem hafa skráð sig.

Risinn og kerling hans við Færeyjar. Sagan segir að þau hafi gefist upp við 
að draga Færeyjar til Íslands og orðið að steini.

Hópferð til Færeyja
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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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www.eystrahorn.is/styrktaraskrift

    eystrahorn@eystrahorn.is
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    sími: 848-3933
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Auglýsing um deiliskipulag að 
Skaftafelli III og IV

Auglýsing um deiliskipulag 
Hálsasker Svínafelli 2
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Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti á fundi 
sínum þann 11. nóvember að auglýsa tillögu að deiliskipulagi 
fyrir Skaftafell III og IV skv. 41. gr. skipulaglaga nr. 123/2010.
Markmið með gerð Markmið með deiliskipulagi þessu er að 
sníða ramma utan um byggð lítilla húsa á jörðinni Skaftafell 
III og IV.
Tillagan verður til sýnis frá og með 19. nóvember 2021 til 3. 
janúar 2022 í anddyri Ráðhúss Hafnarbraut 28, 780 Höfn og á 
heimasíðu sveitarfélagsins www.hornafjordur.is undir skipulag 
í kynningu
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við tillöguna til 3. janúar 2022. 
Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur Hornafjarðar, 
Hafnarbraut 27 eða á netfangið skipulag@hornafjordur.is.

Virðingarfyllst 
Brynja Dögg Ingólfsdóttir 

umhverfis- og skipulagsstjóri

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti á fundi 
sínum þann 11. nóvember að auglýsa tillögu að deiliskipulagi 
fyrir Hálsasker Svínafelli 2 skv. 41. gr. skipulaglaga nr. 123/2010.
Áætlað er að endurbyggja gamla Hnappavallabæinn á 
byggingareit B1, í upprunalegri mynd. Lögð er áhersla á að 
skapa á lóðinni bæjarhlað og húsaþyrpingu eftir ríkjandi 
hefðum. 
Tillagan verður til sýnis frá og með 19. nóvember 2021 til 3. 
janúar 2022 í anddyri Ráðhúss Hafnarbraut 28, 780 Höfn og á 
heimasíðu sveitarfélagsins www.hornafjordur.is undir skipulag 
í kynningu.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta eða vilja gera 
athugasemdir er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir 
við tillöguna til 3. janúar 2022. Skila skal athugasemdum á 
bæjarskrifstofur Hornafjarðar, Hafnarbraut 27 eða á netfangið 
skipulag@hornafjordur.is.

Virðingarfyllst 
Brynja Dögg Ingólfsdóttir 

umhverfis- og skipulagsstjóri

Barnaþing

Barnaþing Sveitarfélagsins Hornafjarðar, Grunnskóla Hornafjarðar 
og FAS í tengslum við Barnvænt samfélag sem haldið var 3. og 4. 
nóvember fór vel fram.
Á Barnaþingi er leitast við að hlusta á raddir barnanna og þeim gefin 
sérstök leið til að hafa áhrif á eigið samfélag.
Þar komu fram margar góðar hugmyndir og hugleiðingar um bæði 
hvað mætti bæta og hvað væri gott, auk þess sem nemendur veltu 
einnig fyrir sér hvernig umgengni og framkoma væri æskilegust í 
góðu samfélagi.
Málefnum var skipt í fjóra aðalflokka: Skólamál, félagslíf og menning, 
forvarnir og umhverfi og skipulag.
Þótt úthald nemenda til að spjalla og skiptast á skoðunum um stór 
málefni væri eðlilega mismikið,var yfirleitt glatt á hjalla og þátttaka í 
að hafa áhrif á eigið samfélag mikilvæg.
Brynja Dögg á skipulagssviði sveitarfélagsins mun einnig fylgja 
skipulagsmálum eftir með samtali við nemendur grunnskólans um 
skipulag miðsvæðisins og aðgengis í skólann.
Þessi samvinna við börn og valdefling þeirra í eigin lífi er til 
fyrirmyndar.
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Bifreiðaskoðun á Höfn  
22., 23. og 24. nóvember.
Tímapantanir í síma 570-9090 

fyrir kl. 16:00 föstudaginn 19. nóvember.
Síðasta skoðun ársins.

Þegar vel er skoðað

Svæðisskipulag fyrir Suðurhálendið
Opinn kynningarfundur

Opinn kynningarfundur á vinnu við gerð 
svæðisskipulags fyrir Suðurhálendið verður 
haldinn í félagsheimilinu Hvoli á Hvolsvelli 

24. nóvember nk. kl. 19:30 – 21:30.
Fundinum verður líka streymt, sjá nánar á 

www.sass.is

Svæðisskipulagsnefnd fyrir 
Suðurhálendið

Uppbyggingarsjóður Suðurlands úthlutar styrkum
Stjórn Samtaka sunnlenskra 
sveitarfélaga hefur fjallað um 
tillögur fagráðs atvinnu og 
nýsköpunar annars vegar og 
fagráðs menningar hins vegar 
um úthlutun verkefnastyrkja 
úr Uppbyggingarsjóði 
Suðurlands. Um var að ræða 
síðari úthlutun sjóðsins árið 
2021. Umsóknir voru samtals 
112, í flokki atvinnu- og 
nýsköpunarverkefna bárust 
41 umsóknir og 71 umsóknir 
í flokki menningarverkefna.
Að þessu sinni var 39 m.kr. 
úthlutað, 18 m.kr í flokk 
atvinnu og nýsköpunar og 
21 m.kr. í flokk menningar, 
til samtals 75 verkefna. 
Samþykkt var að veita 25 
verkefnum styrk í flokki 

atvinnu- og nýsköpunar 
og 50 verkefna í flokki 
menningarverkefna.
Hæsta styrkinn í flokki 
atvinnu og nýsköpunar hlutu 
að þessu sinni annars vegar 
Lovísa Rósa Bjarnadóttir fyrir 
verkefnið Þjónustusláturhús 
og matarsmiðja að upphæð 2,5 
m.kr. Markmið verkefnisins er 
að auka þjónustu við bændur 
og matvælaframleiðendur, 
og gefa nærsamfélaginu 
raunverulegan kost á að 
nýta matvæli úr héraði. 
Hins vegar hlaut Kamban 
Visual production slf. styrk 
fyrir verkefnið Kambey að 
upphæð 2,5 m.kr. en markmið 
verkefnisins er að hlúa að og 
fræða verðandi og núverandi 

foreldra, sem og að gera þau 
betur búin að huga að sjálfum 
sér og fjölskyldunni.
Í flokki menningarverkefna 
hlaut Góli ehf. hæsta styrkinn 
fyrir verkefnið Vínartónleikar 
og skólatónleikar á 
Kirkjubæjarklaustri og 
Vík að upphæð 950 þús. 
Markmið verkefnisins er 

að halda Vínartónleika á 
Kirkjubæjarklaustri fyrir 
almenning og skólatónleika 
fyrir grunnskólanemendur á 
Kirkjubæjarklaustri og í Vík.

Lista yfir þau verkefni sem 
hlutu styrk má sjá á heimasíðu 
SASS, www.sass.is
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Tilkynning til lóðahafa
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Sveitarfélagið Hornafjörður óskar eftir því að þeir lóðahafar sem hafa 
fengið lóðir úthlutaðar en hyggjast ekki að byggja skili þeim inn til 
sveitarfélagsins. Mikil eftirspurn er eftir lóðum á Höfn, það er ekki 
sanngjarnt gagnvart öðrum íbúum að halda lóðum ef lóðahafar ætla 
ekki að fara í framkvæmdir.
Í skoðun er að kanna leið til þess að koma í veg fyrir að fólk haldi 
lóðum án þess að framkvæma, með hækkun á gjöldum við úthlutun.
Unnið er að lausnum til þess að brúa bilið á meðan íbúakosning um 
þéttingu byggðar fer fram og nýtt skipulag um íbúabyggð er í vinnslu

Bartek Skrzypkowski, byggingafulltrúi

Jól fyrir sunnan?Jól fyrir sunnan?
Jólapakkar fyrir þá sem ætla suður

fyrir og yfir hátíðirnar

Frábær gisting í næsta nágrenni við 
fjölda verslana í Smáralind.

Verð frá 15 þúsundum nóttin.

Ný herbergi, gott aðgengi og næg bílastæði.

Litlar íbúðir fyrir fjölskyldufólk

Upplýsingar á 201hotel.is og síma 556-1100

Bókið með því fara heimasíðuna okkar 
og notið orðið "jolagjafir" í Promocode.



ERUM VIÐ AÐ 
LEITA AÐ ÞÉR?
Pósturinn leitar að kraftmiklum og ábyrgðarfullum einstaklingi í starf sem hjólapóst á 
Höfn. Í boði er fullt starf eða hlutastarf. Viðkomandi mun koma sendingum til skila til 
viðskiptavina á rafhjóli ásamt öðrum tilfallandi verkefnum. Einnig er í boði að koma 
sendingum til skila fótgangandi.

Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember 2021. Sótt er um starfið á umsóknarvef 
Póstsins, www.posturinn.is/atvinna.

Pósturinn er með Jafnlaunavottun og leggur ríka áherslu á samfélagslega ábyrgð.

Nánari upplýsingar veitir Yrsa Líf Nökkvadóttir, 
stöðvarstjóri, í netfanginu yrsa@postur.is.
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Ormahreinsun hunda og katta
Árleg ormahreinsun hunda og katta í sveitarfélaginu 
fer fram dagana 15. nóvember til og með 
15. desember. 

Í ljósi aðstæðna verður sama fyrirkomulag í ár og í 
fyrra. Dýraeigendur skulu panta tíma í ormahreinsun 
hjá Janine Arens, dýralækni, í síma 690-6159 eða með 
því að senda tölvupóst á janine@javet.is.

Sé dýrið ekki á skrá sveitarfélagsins þarf að skrá það í 
afgreiðslu ráðhúss eða í gegnum 
afgreidsla@hornafjordur.is.

Hunda- og kattaeigendum er bent á að það er brot á 
samþykktum um hunda- og kattahald ef 
ormahreinsun er ekki sinnt. Þeir eru því hvattir til að 
panta tíma í hreinsun á ofangreindu tímabili.

Verkefnastjóri umhverfismála


