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Í síðustu viku afhentu Ósfélagar leiktæki 
til Leikskólans Sjónarhóls á Höfn en 
leikskólinn er auðkennisverkefni hjá Ós. 
Það er vert að nefna að fyrsta verkefni 
klúbbsins var að gefa leikskólanum á 
Höfn kastala en Ós á 35 ára afmæli á 
þessu ári og því fannst okkur við hæfi að 
hugsa til leikskólans. 
Maríanna Jónsdóttir leikskólastjóri tók 
formlega við leiktækjunum og viðstaddir 
voru nokkrir leikskólastarfsmenn og 
börn á leikskólanum. Börnin vildu 
helst strax fara að leika sér en festa 
þarf leiktækin vel niður áður og munu 
starfsmenn áhaldhúss gera það við fyrsta 
tækifæri. Leiktækin sem eru brunabíll 
og hús eru að andvirði 3,5 milljóna og 
eins og áður sagði vill Ós gefa stórt til 
samfélagsins í tilefni af 35 ára afmælinu. 
Ósfélagar hafa verið að gefa ýmislegt 
annað, þar má nefna 500.000 kr til 
Kiwanis Children Fund barnahjálparsjóð 
Kiwanis í sérstaka Úkraínusöfnun á 
vegum þeirra. Í síðasta mánuði styrktum 
við dagþjónustu fatlaða á Höfn með ýmis 
spil og skákborð að andvirði 100.000 
kr og var gjöfunum vel fagnað. Þá var 
lokið við að afhenda öryggishjálmana frá 
Kiwanis og gaman er að sjá hversu glöð 

börnin verða þegar þau fá hjálmana. 
Í lok maí er ætlunin að halda braggaveislu 
til þakka félögum og mökum fyrir vel 
unnin störf á liðnum vetri. Þá er stefnt 
að því að halda almennt ball á Hafinu í 
september með Babies flokknum. 
Framundan er sala á K-dagsmerkjum til 
styrktar geðvernd barna og unglinga og 
vonum við að sölufólki okkar verði vel 
tekið. Salan á K-dagsmerkjum hefst 10. 
maí og stendur út mánuðinn. 
Það gefur lífinu gildi að taka þátt í 
störfum sem styrkja samfélagið og 
ekki síður að gleðja börnin. Megnið af 
fjáröflun klúbbsins kemur í gegnum sölu 
á jólatrjám, hinni árlegu Groddaveislu og 
í Páskabingói og þökkum við öllum þeim 
sem styrkja okkur. 
Nýir félagar eru ávallt velkomnir í Ós. 
Þá er unnið að stofnun kvennaklúbbs 
og hægt er óska eftir upplýsingum á 
netfanginu seinars@kiwanis.is 

Félagar í Ós óska öllum gleðilegs sumars 
og þakka veittan stuðning. 

Kiwanisklúbburinn Ós gefur leiktæki

Maríanna leikskólastjóri Sjónarhóls tók á móti leiktækjunum ásamt börnum og starfsmönnum

Skákborðið góða

Börnin voru að vonum glöð með nýju hjálmana



2 Eystrahorn 

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

Bifreiðaskoðun á Höfn  
16., 17. og 18. maí.

Tímapantanir í síma 570-9090 
fyrir kl. 16:00 föstudaginn 13. maí.

Næsta skoðun 20., 21. og 22. júní.

Þegar vel er skoðað

HAFNARKIRKJA
Sunnudaginn 15. maí 
Kvöldmessa kl. 20.00
Sungnir verða sumarsálmar

Allir velkomnir.

H A F N A R K I R K J A
1 9 6 6    2 0 1 6

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð, vináttu og hlýju við 
andlát og útför ástkærrar móður okkar, 
stjúpmóður, tengdamóður, ömmu og 
langömmu,

Maríu Marteinsdóttur frá Höfn
Sérstakar þakkir fá allir sem sinntu 
henni síðustu árin, Heimahjúkrun HSSA og starfsfólk 
Skjólgarðs. 

Brynja, Sigurbjörg, Hólmfríður, Þórunn og fjölskyldur

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og vináttu vegna fráfalls 
ástkærs bróður okkar og mágs 

Ásgeirs Sigurðssonar
Starfsfólki heimaþjónustunnar og 
Skjólgarðs  sendum við kærar þakkir 
fyrir vináttu og góða umönnun.
Guð blessi ykkur öll.

Systkini og fjölskyldur. 

Þakkir

Þakkir

Leiklistarnámskeið og 
Götuleikhús.

Leikfélag Hornafjarðar í samstarfi við Smáleikhúsið 
stefnir á að standa fyrir Götuleikhúsi fyrir 16 - 20 ára 
með það að markmiði að endurvekja Götuleikhús 
hefðina á Humarhátíð. 

Áhugasamir sendið tölvupóst á smaleikhusid@
gmail.com

Áhugasamir um sjálfboðastarf í kringum 
Götuleikhúsið, mega einnig hafa samband.

Hvetjum fólk sem hefur áhuga á leiklist, myndlist, 
búningagerð, tónlist, leikmyndagerð o.s.frv. að sækja 
um.

Leiklistarnámskeið Leikfélags 
Hornafjarðar og Smáleikhússins

30.mai - 24.júní, Mán - Föst 
9 - 12 ára = (15:00 - 16:30)

Verð: 15.000 ISK (27 klst námskeið) 
13 - 15 ára = (16:30 - 19:30) 

Verð 25.000 ISK ( 54 klst námskeið)
16 - 20 ára = Götuleikhús 

(Tímasetning kemur síðar) 

Skráning smaleikhusid@gmail.com
Kennarar
Aron Ásgerðarson
Elísabet Skagfjörð

Ef það eru einhverjar spurningar, 
endilega sendið okkur póst



3Eystrahorn  

Í ljósi ummæla um „gullnámu“ sem 
Björgvin Sigurjónsson frambjóðandi 
Framsóknarflokksins viðhafði á 
sameiginlegum framboðsfundi í 
Nýheimum viljum við koma nokkrum 
atriðum á framfæri:
Árið 2018 keyptu fyrirtækin; 
H.Christensen ehf, Karlsbrekka ehf og 
Martölvan ehf Álaugarveg 7. Eignin hafði 
verið á sölu um þó nokkurt skeið og meðal 
annars var búið að bjóða sveitarfélaginu 
að kaupa fasteignina.  Okkar plön voru 
að skipta fasteigninni upp í þrjú rými 
fyrir starfsemi fyrirtækjanna. Til að 
byrja með leigði Sporthöllin húsnæðið 
Þegar sá samningur rann út og við 
byrjuð að undirbúa breytingarnar á 
húsnæðinu kom ósk frá Ragnhildi 
Jónsdóttur þáverandi sviðstjóra fræðslu- 
og frístundasviðs um áframhaldandi 
leigu á húsnæðinu meðan unnið yrði að 
framtíðarlausnum, en þá var vinnuhópur 
að vinna í íþróttamálum Sveitarfélagsins.  
Við féllumst á að fresta framkvæmdum 
við húsnæðið og leigja það áfram. 
Leigusamningurinn er með sex mánaða 
uppsagnarfresti og ef núverandi 
sveitarstjórn hefði viljað segja upp 
þessum samningi þá hefði það verið 
lítið mál. Nýverið hafði Þórgunnur 

Torfadóttir núverandi sviðsstjóri fræðslu- 
og íþróttasviðs samband við okkur til að 
tryggja að samningurinn væri áfram í 
gildi þar til nýtt húsnæði verði tilbúið. 
Atvinnuhúsnæði er af skornum skammti 
hér í Sveitarfélaginu og hvað þá húsnæði 
sem uppfyllir kröfur sem gerðar eru til 
líkamsræktarstöðva. Þegar unnið var 
að útreikningi á leiguverði hússins var 
leitað ráða hjá fasteignasala varðandi 
verð. Leiguverð í byrjun var 600.000 á 
mánuði er vísitölutryggð og stendur 
í 696.000 í dag eða 1.740- fyrir hvern 
fermetra, innifalið í leigunni er viðhald 
hússins fasteignagjöld og tryggingar.
Ef horft er á heildarmyndina er hún 
þannig að sveitarfélagið greiðir leigu 
að upphæð 696.000 og samkvæmt 
leigusamningi framleigir húsnæðið til 

Sporthallarinnar fyrir 403.000 sem er 
niðurgreiðsla á leigu til líkamsræktar 
um 293.000 á mánuði eða kostnaður sem 
nemur 3.516.000 á ári sem er framlag 
sveitarfélagsins til líkamsræktarstöðvar 
en þess ber að geta að líkamsræktar-
tækin eru í eigu sveitarfélagsins 
og leiga á þeim er þá auka framlag 
sveitarfélagsins en ekki liggur fyrir hver 
sú leiga nákvæmlega er. 
Það verður hver að dæma fyrir sig hvort 
og hver stundar gullgröft en ef rýnt er 
í tölur og staðreyndir er erfitt að sjá að 
verið sé að hlunnfara sveitarfélagið eða 
að það geti sloppið hagstæðar frá að 
tryggja starfsemi líkamsræktar. 

Eigendur Álaugarvegar 7

Álaugarvegur 7 

Auglýst er eftir starfsmanni í Áhaldahús sveitarfélagsins til afleysinga 
frá 1. júní til 30. september.

Leitað er eftir einstaklingum sem eiga gott með að vinna með öðrum, 
hafa frumkvæði, eru góðar fyrirmyndir, stundvísir, metnaðarfullir og 
samviskusamir.
Starfið hentar öllum kynjum en æskilegur aldur er 20 ára eða eldri. 
Gerð er krafa um bílpróf. Vinnuvélaréttindi eru kostur.

Starfsmenn Áhaldahúss gegna fjölbreyttum störfum og sinna daglegum 
rekstri Áhaldahúss sveitarfélagsins. Þeir annast framkvæmdir hjá 
Hornafjarðarveitum og sinna umhirðu opinna svæða, gatna og 
gangstétta. 

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí n.k. 

Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast á netfangið
afgreidsla@hornafjordur.is og skuli@hornafjordur.is en nánari upplýsingar um 
starfið veitir Skúli Ingólfsson, bæjarverkstjóri, í gegnum sama netfang.

Sumarafleysing í Áhaldahúsi

Viljum minna á að sumaropnun hjá Sundlaug
Hornafjarðar er frá 14. maí til 30. september

Mánudaga til föstudaga 06:45 - 21:00
Laugardaga og sunnudaga 10:00 - 19:00

Starfsfólk íþróttamiðstöðvar Hornafjarðar

SUNDLAUG HORNAFJARÐAR 
Sumaropnun
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ÞG verktakar óska eftir aðila til að reka vinnubúðir við Núpsvötn á suðurlandi frá 
maí/júní og til áramóta. 

Í verkefninu felst: 

Rekstur á mötuneyti fyrir allt að 25 manns þar sem eldaðar eru tvær  
máltíðir 7 daga vikunnar auk framreiðslu á morgunmat og kaffi 
Að sjá um alla matreiðslu og innkaup vegna mötuneytis 
Þrif og umsjón með umgengni í vinnubúðum 

Umsóknar/tilboðsfrestur er til 15. maí n.k. 

Nánari upplýsingar veitir Örn Tryggvi Johnsen í síma 8248425 eða á netfanginu 

Rekstur mötuneytis/vinnubúða 

Á kosningavori eru tímamót þar sem 
kjörtímabilið sem er að líða er gert 
upp og sett markmið fyrir kjörtímabilið 
framundan. Með því að horfa yfir farinn 
veg er gott að meta hvað hefur verið 
vel gert, hvað er í farvegi og þarfnast 
áframhaldandi vinnu og svo hvað hefði 
mátt betur fara og læra af því. 
Á lista Framsóknar og stuðningsmanna 
er góð blanda af reynslu og nýliðum 
sem eru að stíga sín fyrstu skref í 
bæjarmálunum. Blanda sem við teljum 
af hinu góða þar sem reynsla núverandi 
bæjarfulltrúa, fólks sem hefur komið að 
nefndarstarfi og fersk sýn nýliða kemur 
saman. Í þessu sem öðru þarf að vera 
endurnýjun en sá tími sem það tekur 
að koma sér inn í mál er dýrmætur og 
þá er gott að hafa reynslu og þekkingu 
innanborðs. 
Fjölbreytt atvinnulíf er ein af forsendum 
vaxtar samfélagsins. Í sveitarfélaginu 
standa ferðaþjónusta og sjávarútvegur 
sterkum fótum en nauðsynlegt er að 
halda áfram að skapa aðstæður og 
styrkja innviði til að sú þróun haldi 
áfram. Landbúnaður hefur breyst á 
síðustu árum en standa þarf vörð um 
hann, svo og þau áform sem þar eru t.d. 
með uppbyggingu þjónustusláturhúss. 
Við höfum, og munum áfram, leggja 
áherslu á framkvæmdir við hringveg 

um Hornafjörð og hjúkrunarheimili. 
Bæði þessi stóru verkefni eru nú í 
burðarliðnum og munum við fylgja eftir 
framkvæmd þeirra.
Við viljum leggja áherslu á að styrkja 
uppbyggingu þekkingasamfélagsins 
og stuðla að fjölbreyttum störfum í 
sveitarfélaginu. Auk þess að leggja 
áherslu á nýsköpun og skapandi greinar. 
Það gerum við með því að efla þær 
stofnanir sem hér eru fyrir, berjast fyrir 
flutningi sérfræðistarfa í sveitarfélagið 
og bjóða uppá aðstöðu fyrir störf án 
staðsetningar bæði í þéttbýli og dreifbýli.  
Það er víða verk að vinna. Aðalskipulag 
sveitarfélagsins er lykilverkfæri í 
stefnumótun samfélagsins, framundan 
er endurskoðun þess sem unnin verður 
í góðu samtali við íbúa og aðra hagaðila 
í samfélaginu. Umhverfismál eru okkur 
öllum mikilvæg og leggjum við áherslu 
á að þau séu höfð til hliðsjónar við alla 
ákvarðanatöku hjá sveitarfélaginu. Við 
viljum fara í markvissa uppbyggingu á 
íþróttamannvirkjum og skipuleggja nýtt 
svæði fyrir byggingalóðir, samfélagið 
er í vexti og þannig viljum við hafa 
það áfram. Við teljum mikilvægt að 
búa sem best í haginn fyrir ungt fólk, 
fjölskyldur og fyrirtæki á staðnum til að 
gera samfélagið okkar enn sterkara. Við 
viljum halda áfram því góða starfi sem 

byggst hefur upp á síðasta kjörtímabili í 
málefnum íbúa af erlendum uppruna.
Kosningarétturinn er einn af okkar 
mikilvægustu réttindum í lýðræðisríki. 
Við í Framsókn hvetjum þig til að mæta 
á kjörstað og taka upplýsta ákvörðun um 
hverjum þú treystir til að leiða næstu 
fjögur árin. Við munum ráða bæjarstjóra 
á grundvelli reynslu, þekkingar og vel 
skilgreindrar hæfni.
Kæri íbúi, Framsókn og stuðningsmenn 
óska eftir stuðningi þínum í 
kosningunum n.k. laugardag 14. maí – 
XB fyrir Framsókn.

Ásgerður Kristín Gylfadóttir, 1. Sæti á 
lista Framsóknar og stuðningsmanna.

X-B fyrir Framsókn

Nánari upplýsingar veitir Örn Tryggvi Johnsen í síma 824-8425 eða á netfanginu orn@tgverk.is



Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað 
starfsfólks, stuðning til náms og heilsueflingar, 
heiðarleika í samskiptum, snyrtimennsku og 
fagleg vinnubrögð.JAFNLAUNAVOTTUN

2019–2022

Við leitum að traustu starfsfólki

Við leitum að fólki í 
sumarstörf sem og
framtíðarstörf

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
• Áfyllingar vöru í verslun og vörumóttaka
• Þrif og annað tilfallandi

Hæfniskröfur:
• Snyrtimennska og reglusemi
• Jákvæðni, dugnaður, þjónustulund
   og stundvísi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af verslunarstörfum er kostur

Lífsreynsla, aldur og þroski eru engin fyrirstaða 
fyrir ráðningu í störf hjá okkur og við hvetjum 
jafnt ungt fólk sem eldra til að sækja um. 
Olís leitar að traustu starfsfólki á þjónustustöðina 
á Höfn, bæði í sumarstörf og framtíðarstörf. Í 
boði eru heilar vaktir (12 tímar) og hálfar (6 tímar) 
eða styttri vaktir eftir samkomulagi. Umsóknir berist á hofnben@olis.is



Tilboð gilda 12.-15. maí

Sigraðu  
innkaupin  
og fáðu  
betra verð 
á matvöru 
með 
Samkaupa 
appinu 

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

Sigraðu
innkaupin!

40%

Nauta- 
pipar- 
steikur

3.299kr/kg

5.499 kr/kg
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Þegar grunnþjónustan blómstar, 
blómstrar samfélagið. Leikskóli er einn 
af grunnstoðum hvers samfélags. 

Leikskólinn Sjónarhóll nær ekki 
að blómstra eins og staðan er núna og 
hefur það slæm áhrif á samfélagið og 
ímynd sveitarfélagsins út á við. Við 
viljum að sveitarfélagið vaxi, íbúafjöldi 
aukist og að barnafjölskyldur sjái 
tækifæri í því að flytja í Sveitarfélagið 
Hornafjörð. Þegar fjölskylda flytur á 
nýjan stað þarf viðeigandi þjónusta að 
vera til staðar. Á seinustu árum hefur 
það allt of oft gerst að börn fjölskyldna 
sem eru nýjar í samfélaginu komast 
ekki að á leikskólanum, þrátt fyrir 
að vera komin á leikskólaaldur. Það 
er alger forsendubrestur fyrir því að 
fjölskyldan geti flutt í sveitarfélagið. 
Skortur á innviðum má ekki hindra vöxt 
samfélagsins.

Leikskóli er menntastofnun og á að 
þjóna sínu hlutverki með öflugu starfi. 
Á leikskóla þarf að starfa öflugt fólk og 
mikilvægt er að leita leiða til að fjölga 
leikskólakennurum. Einnig þarf að bæta 
við stöðugildum í stoðþjónustunni til að 
mæta auknum kröfum til þess að börnin 
fái góðan grunn inn í lífið og bregðast við 
margbreytileika barnahópsins.

Hávær umræða hefur verið um 
gjaldfrjálsan leikskóla en sú umræða 
er því miður ekki tímabær. Aðstaða 

leikskólans þarf að vera í lagi áður en 
hann verður gjaldfrjáls að fullu og fyrsta 
skrefið í átt að því er að tryggja að öll börn 
frá 12 mánaða aldri fái leikskólapláss. 
Svo að það sé hægt þarf að hafa nægt 
starfsfólk, hlutfall fagmenntaðra kennara 
viðunandi og nægt rými fyrir alla 
starfsemi leikskólans. Það er óboðlegt 
fyrir starfsfólk leikskólans, sem og fyrir 
börnin, að hrúga öllum inn í byggingu 
sem er alltof lítil.

Allar starfsgreinar eiga það 
sameiginlegt að verkefni starfsfólks 
verða að vera viðráðanleg: of mikið 
álag í vinnu kemur niður á gæðum 
starfsins og vellíðan starfsfólk. Hröð 
starfsmannavelta gefur til kynna að þar sé 
ekki allt eins og það á að vera. Leikskóli 
þarf að vera góður vinnustaður þar sem 
starfsfólk og börn njóta sín, það er gefandi 
og skemmtilegt að vinna með börnum 
þegar vinnuumhverfið er aðlaðandi. 
Það er deginum ljósara að ráðast þarf í 
að bæta starfsaðstæður í leikskólanum. 
Mönnunarvandinn er mikill sem stuðlar 
að gríðarlega auknu álagi á það starfsfólk 
sem mætir til vinnu. Að sjálfsögðu bitnar 
þetta einnig á börnunum þar sem hröð 
starfsmannavelta býr til óöryggi fyrir 
börnin og hefur áhrif á það fagstarf sem 
hægt er að vinna. Vellíðan barnanna er 
samofin vellíðan foreldranna.

Það er forgangsatriði Kex framboðs 

að koma leikskólanum Sjónarhóli í 
betra stand. Viðbygging leysir ekki allan 
vandann og er í raun bara tímabundin 
lausn á húsnæðisvanda leikskólans. 
Einnig þarf að tryggja nægt fjármagn í 
málaflokkinn svo að hægt sé að tryggja 
faglega og viðunandi starfsemi. 

Staðan á leikskólanum er óþolandi 
og við viljum breytingar til hins betra, 
strax! Þetta er málefni sem þolir enga bið 
barnanna okkar og starfsfólksins vegna.

Guðrún Stefanía Vopnfjörð Ingólfsdóttir, 
2. sæti

Róslín Alma Valdemarsdóttir, 6. sæti
Höfundar skipa sæti á K – lista Kex 

framboðs
www.xkex.is

Leikskólinn Sjónarhóll

Auglýsing vegna utankjörfundaratkvæðagreiðslu í umdæmi sýslumannsins á 
Suðurlandi vegna sveitarstjórnarkosningar 14. maí 2022

Atkvæðagreiðsla á skrifstofum sýslumanns og hjá sérstökum kjörstjórum
Hægt er að greiða atkvæði utan kjörfundar hjá sérstökum kjörstjórum á áður auglýstum opnunartíma. 
Síðustu viku fyrir kosningar verður opnunartími lengdur á skrifstofum embættisins sem hér segir: 
Selfoss, Hörðuvellir 1:
• 9. – 11. maí kl. 09:00 - 16:00.
• 12. – 13. maí 09:00 – 18:00.
• Kjördagur, 14. maí  opið kl. 10:00 – 12:00.  

Vaktsími 458 2840 opinn 12:00 – 17:00.
Vík í Mýrdal, Ránarbraut 1:
• 9. – 13. maí kl. 09:00 - 16:00.
• Kjördagur, laugardagurinn 14. maí,  

vaktsími  458 2850 opinn milli kl. 10:00 - 17:00.

Hvolsvöllur, Austurvegur 6:
• 9. – 11. maí kl. 09:00 - 16:00.
• 12. -13. maí kl. 09:00 - 18:00.
• Kjördagur, laugardagurinn 14. maí,  

vaktsími 458 2820 opinn milli kl. 10:00 – 17:00.
Höfn í Hornafirði, Hafnarbraut 36
• 9. – 13. maí  kl. 09:00 - 16:00.
• Kjördagur, laugardagurinn 14. maí,  

vaktsími 862 7095, opinn milli kl. 10:00 – 17:00.
Kjósendur skulu hafa meðferðis gild persónuskilríki

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla í heimahúsi
Þeir sem eiga ekki heimangengt að greiða atkvæði á kjörstað á kjördag vegna sjúkdóms, fötlunar eða barnsburðar skulu skila 
beiðni um að fá að greiða atkvæði í heimahúsi til embættisins, fyrir kl. 10:00, fimmtudaginn 12. maí n.k. Umsóknareyðublað 
er hægt að fá hjá embættinu og á vefsíðunni www.kosning.is og skal sent á netfangið sudurland@syslumenn.is eða afhent á 
skrifstofum embættisins. 

Bent er á vefsíðurnar www.syslumenn.is og www.kosning.is, þar sem nálgast má eyðublöð og allar 
nauðsyn¬legar upplýsingar vegna komandi kosninga.

Sýslumaðurinn á Suðurlandi



Þú færð sumardekkin hjá okkur. 
Bjóðum upp á allar stæðir 
og gerðir sumardekkja. 
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Vatnajökull Dekk • Bugðuleira 2 • 780 Höfn
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Lífið eftir vinnu, hvernig 
er því háttað í Sveitarfélaginu 
Hornafirði? Þetta er meðal 
þeirra spurninga sem 
væntanlegir nýbúar spyrja 
sig þegar þeir kanna svæði til 
búsetu. Og það gildir um allt 
sveitarfélagið.  Öll höfum við 
þarfir og langanir til að sinna 
fjölbreyttri afþreyingu sem og 
eflingu hugar og líkama. 

Það eru margir sem 
koma að slíku, einstaklingar, 
félagasamtök, fyrirtæki og 
opinberir aðilar.

Hvað gerir sveitarfélag 
til að stuðla að því að það sé 
áhugavert að koma og búa í 
okkar samfélagi, nú eða halda 
áfram að búa með okkur eftir 
starfslok?

Það er hlutverk 
sveitarfélags að hafa 
skipulagið fyrirsjánlegt, eiga 
bygginga lóðir sem og lóðir 
fyrir atvinnuhúsnæði. Stuðla 
að því að nægt framboð sé 
af leikskólaplássum og að 
standa þétt við grunnskólana. 
Einnig er nauðsynlegt að 
styðja við  félagasamtök og 
einstaklinga til að standa að 
fjölbreyttu menningar- og 
íþróttastarfi.

Það að geta farið á hestbak, 
á kajak, í golf eftir vinnu, 
eða leyfa börnunum okkar 
að stunda ýmsar íþróttir, 
tónlistarnám eða annað 
listnám eru sjálfsögð lífgæði 
sem við sem lifum á 21. 
öldinni viljum njóta. 

Svo við tölum nú ekki um 
að geta sungið í öllum okkar 
frábæru kórum, farið á söfn 
eða tekið þátt í leikfélaginu 
okkar sem fagnar 60 ára 
afmæli á þessu ári. 

Auðvitað er mikið sem 
hægt er að bæta í öllu 
Sveitarfélaginu Hornafirði. 
Okkur  í Sjálfstæðisflokknum 
langar t.d. mikið til að stuðla 
að frekari uppbyggingu 
í Öræfum, þar sem mikil 
fjölgun er af ungu og 
kraftmiklu fólki. Okkur langar 
að halda áfram samtalinu sem 
hafið er, hvort sem það er á 
vettvangi hverfisráðs sem 
við viljum stofna nú eða bara 

með beinu samtali við þá 
Öræfinga sem áhugasamir 
eru um slíkt. Við sjáum fyrir 
okkur mikið meira samstarf, 
bæði við þau fyrirtæki sem 
eru starfandi í dreifbýlinu, 
Vatnajökulsþjóðgarð,  sem 
og skólayfirvöld. Við teljum 
að allir vilji, og séu á sömu 
brautinni um aukna velferð 
allra íbúa Sveitarfélagsins 
Hornafjarðar.

Á Höfn er einstakt hvað 
við eigum marga möguleika 
til afþreyingar, sama hvort 
það er að sigla um fjörðinn 
okkar, t.d. á kajak, þeytast um 
á motocrossbrautinni, stunda 
hestamennsku eða æfa hinar 
ýmsu íþróttir sem félögin 
sem og fyrirtæki okkar bjóða 
uppá, nú eða bara ganga um í 
Óslandinu. Betur má ef duga 
skal, við þurfum að gera betur 
t.d. fyrir þau ungmenni sem 
ekki finna sig í hefðbundnu 
íþróttastarfi, finna farveg 
fyrir þau til að blómstra t.d. í 
leiklist, kvikmyndagerð eða 
öðrum skapandi greinum, við 
þurfum að nýta orkuna þeirra 
til að auðga samfélagið okkar 
enn frekar. Það að taka þátt 
í slíku starfi hefur gríðarlegt 
forvarnargildi fyrir börn og 
ungmenni og það er eitthvað 
sem við viljum öll stuðla að.  

Svo er það lífið eftir vinnu 
þegar við verðum komin á 
þann aldur að hafa valið um að 
hætta að mæta til vinnu. Við 
sem samfélag þurfum alltaf 
að hafa það í huga að halda 
vel utan um þann stækkandi 
hóp, og við viljum öll geta 
boðið uppá fjölbreytni fyrir 
alla aldurshópa. Ágætt starf 
er hér á Höfn fyrir eldri íbúa, 
en auðvitað þarf að styðja það 
enn frekar, t.d. með eflingu 
starfs virkniþjálfa, bjóða upp 
á enn frekari líkamsþjálfun. 
Einnig væri ákjósanlegur 
frekari stuðningur við félag 
eldri íbúa til að hvetja til 
ýmisskonar menningarstarfs 
eða hvers annars, þar sem 
við öll íbúar samfélagsins 
fengjum að njóta, sama hver 
staða okkar er. Sú hugmynd 
hefur verið viðruð hjá 

okkur, hvort við gætum ekki 
nýtt félagsheimilin okkar í 
sveitarfélaginu betur, t.d. 
með að koma á skipulögðu 
félags- eða tómstundastarfi 
fyrir eldri íbúa til sveita, 
t.d. með reglulegri viðveru 
þjálfara eða kennari í hinum 
ýmsu íþróttagreinum, og eða 
hverju öðru sem íbúarnir 
hefðu áhuga fyrir. 

Aðalatriðið er að við 
erum öll eitt samfélag hér í 
Sveitarfélaginu Hornafirði, 
sem er fyrir alla. Tölum 
saman, verum heiðarleg, 

fordæmum ofbeldi, sama 
í hvaða formi það birtist, 
aukum gæði samfélagsins 
okkar og styðjum þannig 
hvert annað í leik og starfi.

Við Sjálfstæðismenn í 
Sveitarfélaginu Hornafirði 
óskum eftir stuðningi ykkar 
í kostningunum þann 14. maí 
n.k.

Setjum X við D.

Gauti Árnason.

Lífið eftir vinnu

Laugardaginn 14. maí næstkomandi, kl. 15:00, verður 
viðburðurinn Harmsaga um hest haldin í Svavarssafni. 
Ljósmyndasýning Hlyns Pálmasonar verður skoðuð í 
bókmenntalegu samhengi og hvernig hún kallast á við 
frásögn Þórbergs Þórðarsonar af hestinum Jarpi í fyrsta 
bindi Suðursveitabóka hans. Soffía Auður Birgisdóttir 
bókmenntafræðingur mun fjalla um söguna og tengja við verk 
Hlyns, og að lokum verður endað á upplestri. Þetta er síðasta 
tækifæri til að sjá sýninguna áður en hún verður tekin niður, en 
allir eru að sjálfsögðu velkomnir.

Hlynur og Þórbergur 
mætast í Svavarssafni
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Aðalskipulag
Í byrjun hvers kjörtímabils þarf 

að ákveða hvort fara eigi í heildar 
endurskoðun á aðalskipulagi 
sveitarfélagsins eður ei. Það er mat okkar 
á lista Framsóknar og stuðningsmanna 
þeirra að fara þurfi í þessa endurskoðun 
á komandi kjörtímabili enda orðin u.þ.b. 
átta ár síðan núverandi aðalskipulag 
tók gildi. Eitt það fyrsta sem kemur 
upp í hugann varðandi endurskoðun 
er stytting hringvegarins í gegnum 
sveitarfélagið. Á aðalskipulagi er 
veglínan á hringvegi í gegnum Öræfin 
ekki eins og heimamenn vilja helst hafa 
hana og styttingin skv. henni heldur ekki 
hámörkuð. Íbúar í Öræfum eru flestir 
sammála um hvernig veglínan eigi að 
liggja og þarf því að breyta henni við 
endurkoðun á aðalskipulagi. Þannig fæst 
meiri stytting hringvegarins á þessu 
svæði öllum íbúum sveitarfélagins til 
heilla. Samhliða þessu þarf að fara yfir og 
skerpa á vegstyttingum annars staðar í 
sveitarfélaginu, t.d. í Lóni. Í framhaldinu 
verður síðan verkefni kjörinna fulltrúa 
sveitarfélagsins að þrýsta á ríkisvaldið að 
setja fjármagn í framkvæmdir í tengslum 
við þessar vegstyttingar.

Í endurskoðun á aðalskipulagi þarf 
einnig að skoða hvar íbúabyggð er 
best fyrir komið til framtíðar. Það eru 
ennþá nokkar lóðir lausar til úthlutunar 
á einkalandi við Hofgarð í Öræfum. Til 
eru lóðir á landi sveitarfélagsins við Holt 
á Mýrum og síðan er deiliskipulag á 
landi sveitarfélagsins, við Hrollaugsstaði 
í Suðursveit, í kynningu en á því er gert 
ráð fyrir íbúðalóðum. Lóðir umfram 
þessar í dreifbýlinu þyrfti að skipuleggja í 
samráði og samvinnu með landeigendum 
á viðkomandi stöðum sé vilji fyrir því. 
Við hjá Framsókn og stuðningsmönnum 
viljum síðan deiliskipuleggja frekari 
íbúabyggð í Nesjahverfi. Hér á Höfn 
er vinna við deiliskipulag á Leirusvæði 
langt komin og vonandi verður hægt að 
hefja framkvæmdir á innviðum og úthluta 

lóðum þar á næstu mánuðum. Það er 
því gert ráð fyrir fjölbreyttum íbúðum á 
fjölbreyttum svæðum fái þessar áætlanir 
framgang. 

Tjaldsvæðið
Varðandi áframhaldandi íbúabyggð 

hér á Höfn viljum við á lista Framsóknar 
og stuðningsmanna horfa til framtíðar í 
þeim efnum. Við viljum hefja undirbúning 
á flutningi tjaldsvæðisins. Það gerum við 
ekki nema að tjaldsvæðinu verði fundin 
jafn góður eða betri kostur en fyrir er 
með tilheyrandi stækkunarmöguleikum. 
Stækkunarmöguleikana teljum við vera 
minni á núverandi stað þegar byrjað 
verður að byggja norðan við tjaldsvæðið, 
nema þá að hafa íbúabyggðina þeim 
mun norðar og gefa þannig tjaldsvæðinu 
meira pláss en það er eitthvað sem við 
viljum síður.

Með því að hafa íbúabyggð þar sem 
nú er tjaldsvæðið verður meiri samfella á 
byggðinni, íbúar sem búa hér að staðaldri 
fá að njóta góðs af staðsetningunni og 
verða þannig í betra göngufæri við skóla, 
íþróttamannvirki og miðsvæði bæjarins.

Um er að ræða gott byggingarland 
og líklegt er að innviðir í tengslum 
við íbúabyggð á heildarsvæðinu 
yrðu hagkvæmari með því að hefja 
uppbygginguna á þessu svæði, nær 
núverandi innviðum.

Við höfum ekki hugsað okkur að 
raska Hrossabitahaganum og hann gæti 
við þetta styrkst sem gott útivistarsvæði 
fyrir íbúa hverfisins jafnt sem aðra íbúa 
bæjarins.

Það er okkur ekki sérstakt kappsmál 
að losna við tjaldsvæðið af þessu 
svæði né kappsmál að finna því annan 
stað. Staðreyndin er hins vegar sú að 
tjaldsvæðið fékk ekki sérstaklega góða 
umsögn hjá erlendum ferðamönnum 
í niðurstöðum könnunar varðandi 
ferðavenjur þeirra sem gerð var árið 
2019. Sú gagnrýni snérist aðallega að 
aðbúnaði á tjaldsvæðinu og því komin tími 

á betrumbætur á því, óháð flutningi þess. 
Okkur finnst því rétti tímapunkturinn 
að hefja undirbúning á flutningi þess 
núna á meðan ekki er byrjað að byggja 
tjaldsvæðið upp eins og til var ætlast 
af rekstraraðilanum þegar samið var 
um rekstur þess árið 2017. Það yrði 
þannig sárara að þurfa færa tjaldsvæðið 
eftir 20-40 ár, t.d. vegna skorts á 
stækkunarmöguleikum og þurfa þannig 
að kaupa af rekstraraðilanum tiltölulegar 
nýleg mannvirki tjaldsvæðisins á 
matsverði. Kaupa þær til þess eins að rífa 
þær með tilheyrandi viðbótarkostnaði 
áður en hægt væri að nýta svæðið til 
annarra hluta.

Það er okkur því frekar kappsmál að 
horft sé til framtíðar varðandi íbúabyggð 
og skipulagsmál innan bæjarmarka 
Hafnar og að íbúar sem vilja setjast hér 
að njóti þeirra gæða sem svæðið hefur 
upp á að bjóða.

Kæru sveitungar, við óskum 
eftir ykkar stuðningi á kjördag.  
Setjum X við B.

Björgvin Óskar Sigurjónsson, 
byggingatæknifræðingur, 2. sæti 

Framsóknar og stuðningsmanna þeirra.

Skipulagsmál

Sveitarstjórnarkosningar 14. maí 2022
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Golfsamfélagið á Höfn er 
ört vaxandi og telur nú um 150 
manns á öllum aldri. Við erum 
stolt af því að hafa undanfarin 
ár aukið barna- og unglingastarf 
til muna auk þess sem hlutfall 
kvenna í golfi hjá GHH er með 
besta móti. Golfið býður ekki 
aðeins upp á möguleika til 
útivistar, hreyfingar og keppni 
heldur er félagslegi þátturinn 
jafnframt gríðarlega stór partur 
af golfíþróttinni. Stærsta verkefni 
GHH í sumar verður án efa að 
vera gestgjafar á Íslandsmóti í 
5. deild karla sem haldið verður 
á Silfurnesvelli í ágúst. Þá 
ætlar klúbburinn í fyrsta skipti 
í sögunni að senda kvennalið 
til leiks á Íslandsmót. Áfram 
verður haldið með öflugt barna- 
og unglingastarf. Verið er að 
setja upp fyrirkomulag kennslu 
fyrir börn og unglinga, en auk 
þess verða tvö barnamót haldin, 
svokölluð Gullmót GHH. Þá 
hefur unglingaflokki verið bætt 
við í tíu móta mótaröð Medial og 
Prósjoppunnar og er unglingum 
fæddum á árunum 2005 til 2009 
boðið að taka þátt í því. Athygli er 
vakin á því að engin þátttökugjöld 
eru fyrir unglinga í mótaröðinni. 
Kynningarfundur vegna þátttöku 
unglinga í mótaröðinni verður 
haldinn 16. maí næstkomandi 
í golfskálanum kl. 17:00 og er 
fundurinn opinn öllum, jafnt 
unglingum, foreldrum sem og 
öðrum áhugasömum. 

Vorfundur GHH verður 
síðan haldinn 16. maí kl. 20:00 
í Golfskálanum og þar verður 

kynning á starfinu sem er 
framundan og þar er af nægu 
að taka. Auk þess verður kynnt 
félagspeysa GHH sumarið 2022. 

Undanfarin ár hefur 
keppnistímabilið hafist með 
Snærisleik Góu, þar sem 
keppendur fá snæri í samræmi 
við forgjöf sína og geta nýtt 
snærið til að færa boltann til 
á vellinum gegn því að klippa 
jafn stóran hluta af snærinu 
og notaður var. Mótið verður 
haldið 21. maí og hefst kl. 10:00. 
Í verðlaun eru vinningar frá 
Sælgætisgerðinni Góu. Í maí fer 
mótaröðin jafnframt af stað en 
þar er um að ræða tíu mót sem 
kylfingar geta tekið þátt í og telja 
fimm bestu mótin til stiga.  Þá fer 
undankeppni holukeppni GHH 
af stað í maí. Holukeppnin er 
styrktarmót þar sem keppendur 
greiða þátttökugjald og 
sigurvegari mótsins velur gott 
málefni sem fær að njóta góðs af 
vinningsfénu. 

Á þriðjudögum yfir 
sumartímann hittast GHH 
konur og leika saman golf. 
Allar konur, og sérstaklega 
nýliðar, eru hjartanlega 
velkomnar í kvennagolfið hjá 
okkur. Reglulega er boðið upp á 
skemmtimót í kvennagolfinu og 
má þar sérstaklega nefna kjóla- 
og hattamótið sem hefur fest sig í 
sessi sem einn stærsti viðburður 
kvennagolfsins. 

Ætlunin er að senda 
reglulegar fréttatilkynningar í 
Eystrahorn frá GHH í sumar þar 
sem fjölbreytt og skemmtilegt 

starf klúbbsins verður kynnt 
fyrir Hornfirðingum, auk þess 
sem fréttir af mótahaldi verða 
sagðar. 

Við óskum Hornfirðingum 
gleðilegs golfsumars og vonumst 

til að sjá ykkur á golfvellinum, eða 
að minnsta kosti í golfskálanum 
að njóta góðra veitinga í sumar! 

F.h. mótanefndar GHH
Jóna Benný Kristjánsdóttir

Sveitarfélagið Hornafjörður
KJÖRFUNDUR

Kjörfundir vegna sveitarstjórnarkosninga 14. maí 2022 
verða sem hér segir:

Kjördeild I   Öræfi Hofgarður Frá kl. 12:00*

Kjördeild II  Suðursveit Hrollaugsstaðir Frá kl. 12:00*

Kjördeild III Mýrar Holt Frá kl. 12:00*

Kjördeild IV Nes Mánagarður Frá kl. 12:00 til kl. 
22:00

Kjördeild V  Höfn Heppuskóla Frá kl. 09:00 til kl. 
22:00

*) Kjörfundi á viðkomandi stöðum lýkur strax og unnt er skv. 
91.gr laga nr.112/2021.

Yfirkjörstjórn hefur aðsetur í Heppuskóla á kjördag.
Kjósendur geta átt von á að verða krafðir um skilríki á 
kjörstað. Talning atkvæða hefst um kl 22:00 sama kvöld í 
Heppuskóla.

Höfn 05. maí 2022
Yfirkjörstjórn:
Vignir Júlíusson

Hjördís Skírnisdóttir
Reynir Gunnarsson

Starfsemi GHH sumarið 2022
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Þann 14. maí lýkur loksins einu erfiðasta kjörtímabili, 
meirihluta, í seinni tíð í Sveitarfélaginu Hornafirði. Tímabil 
átaka, kærumála og sundrungar. 14. maí næstkomandi munum 
við enda þetta átakatímabil og ganga til kosninga, kosninga 
sem vonandi munu snúast um framtíðarsýn og breytingar.

Íþróttamannvirki og efndir 
Í fundargerð bæjarstjórnar (262) þann 9. 5. 2019 segir. „Við 
stofnun starfshópsins var kallað eftir því að fá fram niðurstöðu 
um forgangsröðun í framtíðaruppbyggingu íþróttamannvirkja. 
Niðurstaða hópsins var í þessari forgangsröðun: 1. Að 
byggður verði stór fjölnota íþróttasalur með búningsaðstöðu, 
sturtum og salernum.“ Sléttu ári fyrr 9.5.2018 skrifar Björgvin 
Óskar Sigurjónsson þáverandi og núverandi frambjóðandi 
Framsóknar grein í Eystrahorn og segir orðrétt: „Meðal 
þeirra(framkvæmda) er t.d. nýtt íþróttahús, framtíðarhúsnæði 
fyrir líkamsræktarstöð......og nýja áhorfendastúku fyrir 
knattspyrnuvöllinn. Er jafnvel hægt að leysa flestar þessar 
framkvæmdir með einni nýrri byggingu? Þá losnar líka um 
gamla íþróttahúsið sem gæti nýst fyrir t.d. líkamsrækt...“ Mig 
langar mest að bjóða þetta fólk velkomið í Sjálfstæðisflokkinn 
því þarna segja þau berum orðum það sem við erum nú að 
berjast fyrir, ótrúlegt en satt, þá stendur þetta sama fólk nú í 
vegi fyrir uppbyggingu íþróttamannvirkja á Hornafirði, hvað 
breyttist? Uppbygging íþróttamannvirkja er eitt af stærri 
málunum fyrir komandi kosningar, enda er hér um gríðarlega 
mikilvægt mál að ræða fyrir svo marga hópa í samfélaginu. Börn 
og unglinga, afreksfólk, eldri borgara og fatlaða, Uppbygging 
íþróttamannvirkja mun hafa gríðarleg áhrif á samfélagið okkar 
og er risa póstur í að efla framhaldsskólann okkar svo dæmi sé 
tekið. Ef vel tekst til við uppbygginguna þá er það trú mín að til 
yrði nýr og eiginlegur miðbær á íþróttasvæðinu, þar sem yrði 
iðandi mannlíf bæði í íþróttahúsinu sem og á gervigrasinu fyrir 
utan. Miðbær sem við öll gætum sameinast um. En til þess að 
þessi draumur svo margra verði að veruleika þá þurfum við að 
fá inn fólk með hugsjónir og brennandi hungur fyrir íþróttum og 
tómstundum margskonar. Við þurfum fólk sem raunverulega 
finnur leiðir og lætur hlutina raungerast. Við sjálfstæðismenn 
munum ekki horfa í baksýnisspegil núverandi meirihluta, við 
viljum horfa til framtíðar, við viljum jákvætt samfélag þar sem 
okkar frábæri mannauður fær að njóta sín í ljúfum vangadans 
við lýðræðið, að Sveitarfélagið Hornafjörður þjónusti íbúana 
og hlusti á þeirra skoðanir.
14. maí er dagurinn þar sem þú getur haft áhrif.

Björgvin Hlíðar Erlendsson
4.sæti á lista Sjálfstæðisflokksins

Hornafjörður fyrir alla. X D

Loksins kemur 14. maí

Það er stundum talað um Viktor Tsoi og Kino einsog tónlist 
þeirra og ljóð hafi fellt Sovétríkin. Það er býsna bratt en hrein 
staðreynd að hljómsveitin spilaði gríðarlega rullu í þeirri 
hugarfarsbreytingu sem var undanfari hrunsins. Á sama tíma 
er Tsoi einsog rafmagnaður Dylan, sem hljóp undan þjóðinni 
sem vildi gera hann að pólitískum spámanni eða praktískum 
Messíasi. Tilað skilja orsakasamhengið er jafnvel nauðsynlegt 
að kynna sér andófs-intelligentsíuna í St. Pétursborg á 9da 
áratugnum, en það kallast einmitt á við það hversu nauðsynlegt 
það er, hér og hvarsemer, að listamenn og menningarvitar 
hafi tækifæri til að iðka nauðsynlega gjörninga, umræðu og 
áhugamál. 
Tsoi var bæði hinn leyndardómsfulli Jim Morrison sem var svo 
tengdur við kosmísk öfl að hann þurfti að vera utangarðs - en 
umleið mjög virkur þátttakandi í sameiginlegu listasenunni 
í Pétursborg milli 1982-1988 -Rock Club fjölskyldunni - 
þarsem öll stóru skáldin, tónsmiðir og tónlistarmenn héldu 
sameiginlega risatónleika og sulluðust milli hljómsveita og 
tóku þátt í uppsetningum hver annars.
Gímaldin mun kynna ljóðin og lögin sem höfðu svona gríðarleg 
áhrif, syngja lögin á íslensku og myndast við að reyna að setja 
allt í samhengi, einsog framast er unnt. Flest eru sammála 
um að kominn er tími á breytingar í Rússlandi nútímans og 
þessvegna ekki fráleitt að líta til þess hvernig það var gert 
síðast. 
Dagskráin verður á Cafe Vatnajökli, laugardaginn 28.maí og 
hefst klukkan 18.00. Miðaverð er 2500 krónur. 

Lino á Cafe Vatnajökli

Lumar þú á áhugaverðu efni í Eystrahorn?
Við hvetjum þig til að senda okkur línu á 

eystrahorn@eystrahorn.is

Hefur þú hlustað á hlaðvarp Eystrahorns ? 

Hlustaðu á þættina á 
www.eystrahorn.is/hladvarp 

eða á Spotify



Sjálfstæðisfélagið verður með kosningavöku
í Sjallanum, Kirkjubraut 3 

frá kl. 21:00.
 

Allir velkomnir - hlökkum til að sjá ykkur!

KOSNINGAVAKA

skorzystajmy z prawa głosu

Á kjördag, 14. maí, býður
Sjálfstæðisfélagið í Austur-

Skaftafellssýslu  upp á
kosningakaffi á

kosningaskrifstofu
Sjálfstæðisflokksins að

Kirkjubraut 3 
frá kl. 14:00-17:00.
Allir velkomnir -

hlökkum til að sjá ykkur!

KOSNINGAKAFFI

Við hvetjum ykkur til að kíkja
á síðuna okkar og skoða
stefnuskránna og greinar

sem eru ritaðar þar. 

www.xdhornafjordur.is

 Ekki gleyma
að kjósa!

 

Nýtum
kosningaréttinn!

Sveitarfélagið Hornafjörður

gamitin natin ang karapatang bumoto

let's exercise the right to vote
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Sveitarfélagið Hornafjörður hefur 
verið að undirbúa kosningar í samræmi 
við 108 gr. sveitarstjórnarlaga frá því í 
september 2021 í kjölfar þess að íbúar 
í sveitarfélaginu óskuðu eftir heimild 
til að safna undirskriftalista um að 
samþykkt bæjarstjórnar Sveitarfélagsins 
Hornafjarðar um breytingar á 
aðalskipulagi og nýtt deiliskipulag í 
Innbæ yrði sett í íbúakosningu. Bæjarráð 
samþykkti erindið um fyrirhugaða 
undirskriftasöfnun á fundi sínum þann 
29. júní 2021 í umboði bæjarstjórnar. 

Undirskriftasöfnunin vegna 
breytingar á aðal- og deiliskipulagi í 
innbæ, fór fram rafrænt hjá Þjóðskrá og 
einnig á blöðum og hélt Þjóðskrá utan 
um talningu undirskrifta. Á kjörskrá 
voru 1.590 einstaklingar, fjöldi þeirra 
sem skráðu nafn sitt á undirskriftalistann 
var 353 eða 22,2 %. Skv. samþykktum 
sveitarfélagsins skal bæjarstjórn verða 
við ósk um almenna atkvæðagreiðslu 
ef 20% þeirra sem eiga kosningarétt 
óska þess. Hópurinn sem stóð fyrir 
undirskriftasöfnuninni sendi í kjölfarið 
inn erindi þar sem óskað var eftir að 
íbúakosningin færi fram samtímis 
kosningum til sveitastjórna og að á 
kjörseðli yrðu kjósandanum gefnir 
eftirtaldir tveir valkostir:

• Nýtt deiliskipulag í innbæ samkvæmt 
auglýsingu frá 27.5.2021 haldi gildi 
sínu.

• Nýtt deiliskipulag í innbæ samkvæmt 
auglýsingu frá 27.5.2021 skal falla úr 
gildi og skipan mála færð í fyrra horf. 

Þegar sveitarstjórn hefur ákveðið að 
halda íbúakosningu skv. 1. mgr. 107. gr. 
sveitarstjórnalaga er henni heimilt að 
óska eftir því við ráðherra að kosningin 
fari eingöngu fram með rafrænum hætti 
og að kjörskrá vegna kosningarinnar 
verði rafræn. Bæjarstjórn fannst það 
spennandi kostur og var ákveðið að hefja 
undirbúning að framkvæmd rafrænna 
kosninga. Samkvæmt reglugerð nr. 
966/2018 um undirbúning, framkvæmd 
og fyrirkomulag rafrænna kosninga þarf 
sveitarstjórn að óska eftir samþykki 
ráðherra fyrir framkvæmd rafrænnar 
íbúakosningar. Var því tekin ákvörðun 
um að senda inn beiðni til ráðherra 
um heimild til að framkvæma rafræna 
íbúakosningu. 

Eftir að erindið var sent fór af 
stað undirbúningur starfsmanna 
sveitarfélagsins, Þjóðskrár Íslands og 
samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis. 
Ég fann strax fyrir miklum velvilja og 
áhuga hjá ráðuneytinu og var mikið 

kapp á það lagt að sveitarfélagið gæti 
framkvæmt íbúakosninguna rafrænt. 
Þjóðskrá Íslands ber að tryggja að nothæft 
kosningarkerfi sé til staðar og það þarf 
að uppfylla öryggisviðmið. Fljótlega 
var farið að vinna með kosningakerfið 
Valmund sem er í eigu Advania. Til að 
tryggja að kerfið uppfyllti öryggisviðmið 
þurfti að framkvæma á því öryggisúttekt. 
Sú úttekt lá ekki fyrir fyrr en í lok febrúar 
2022 og niðurstaða hennar kallaði á 
lagfæringar á kosningakerfinu. Á sama 
tíma unnu starfsmenn að undirbúningi 
staðbundinna kosninga og var stefnan 
tekin á að kosið yrði í byrjun janúar 
2022. Þá bættust við önnur flækjustig 
og dómsmálaráðuneytið var dregið 
að borðinu, ný kosningalög tóku gildi 
um áramót sem breytti undirbúningi 
töluvert. 

Staðan í dag er enn sú að ekki er 
hægt að nýta rafrænt kosningakerfi, 
lagafrumvarp um breytingu á 
sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 
hefur verið lagt fram á Alþingi þar 
sem helsta markmiðið er að einfalda 
framkvæmd íbúakosninga ásamt því að 
stofnuð var ráðgjafanefnd um rafrænar 
íbúakosningar sveitastjórna þann  
28. janúar 2022. Nefndin skal vinna að 
tillögum um fyrirkomulag og umgjörð 
rafrænna kosninga í nánu samráði 
við ráðuneytið og Þjóðskrá Íslands. 
Ekki hefur verið haldin íbúakosning 
hjá sveitarfélagi á grundvelli 107. gr. 
sveitarstjórnalaga síðan árið 2018. 

Þar sem rafræn íbúakosning var 
ekki framkvæmanleg tók bæjarstjórn 
ákvörðun um að íbúakosning færi fram 

samhliða sveitarstjórnakosningum 
14. maí n.k. Starfsmenn leituðu til 
Félagsvísindastofnunar varðandi 
ráðgjöf um orðalag spurningar, sendu 
tilkynningu á dómsmálaráðuneytið, 
innviðaráðuneytið og Þjóðskrár Íslands. 
Dómsmálaráðuneytið skipuleggur 
utankjörfundaratkvæðagreiðslu sem 
skv. upplýsingum sýslumanns færi 
fram með hefðbundnum hætti. Þegar 
utankjörfundaratkvæðagreiðslan hófst 
kom í ljós að spurningin sem var lögð 
fram er gölluð þegar kjósendur fá auðan 
kjörseðil og stimpla svarið með Já eða 
Nei en spurningin var þessi:

Vilt þú að þetta nýja aðal- og deiliskipulag 
haldi gildi sínu með þeim breytingum 
sem því fylgja, eða vilt þú að það falli úr 
gildi og þar með verði skipulag óbreytt á 
svæðinu?

• Ég vil að nýtt aðal- og deiliskipulag 
haldi gildi sínu.

• Ég vil að nýtt aðal- og deiliskipulag 
falli úr gildi.

Þegar þetta lá fyrir hafði bæjarráð 
áhuga á að leita leiða til þess að 
framkvæma kosninguna og óskaði eftir 
fundi með þeim íbúum sem stóðu fyrir 
undirskriftasöfnuninni. Niðurstaða 
kosninga 14. maí hefði gefið vísbendingu 
um vilja íbúa en það væri í höndum 
úrskurðarnefndar kosningamála að skera 
úr um lögmæti kosninganna að þeim 
afloknum. Þess má geta að niðurstaða 
íbúakosningarinnar verður ráðgefandi 
skv. ákvörðun bæjarstjórnar. Ekki varð 
af þessum fundi og því tók bæjarráð 
ákvörðun um að fresta  íbúakosningunni 
þann 29. apríl s.l. en sveitarfélaginu ber 
að framkvæma kosningu fyrir 24. ágúst 
n.k. 
Tilefni kosninganna var aðal- og 
deiliskipulagsbreyting á Höfn þar sem 
markmiðið var að fjölga íbúðalóðum 
um 6 talsins með því að bæta við lóðum 
í gróna byggð. Slíkt er alltaf umdeilt 
en á sama tíma er mikill lóða- og 
húsnæðisskortur en aðeins þrjár lóðir 
eru lausar til úthlutunar á Höfn í dag. 
Undirbúningur kosninganna hefur nú 
tekið 8 mánuði til viðbótar við þann tíma 
sem skipulagsvinnan tók. Sveitarfélagið 
hefur útbúið kynningarefni í tengslum 
við íbúakosninguna og má skoða 
kynninguna á heimasíðu sveitarfélagsins. 

Matthildur Ásmundardóttir, bæjarstjóri 
Sveitarfélagsins Hornafjarðar

Íbúakosningar um samþykkt aðal- og deiliskipulag í Innbæ
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Öll stöndum við í þessu saman og ég lofa ykkur því að nái ég 
kjöri þá vinn ég fyrir ykkur, alveg óháð því hvert atkvæðið 
ykkar ratar. Ég vona samt að þið gefið Kex rödd 14. maí og 
setjið X við K.

Eyrún Fríða Árnadóttir
Höfundur skipar 1. sæti á K – lista Kex framboðs

www.xkex.is

Nú eru aðeins tveir stuttir 
dagar í kosningar þar sem 
að við öll höfum tækifæri til 
að segja hug okkar og kjósa 
þá fulltrúa sem við treystum 
best fyrir ákvörðunum 
sveitarfélagsins næstu fjögur 
árin. 

Síðustu vikur hafa 
frambjóðendur keppst við 
að segja  frá öllum sínum 
markmiðum, áætlunum og 
nákvæmum skrefum í hinum 
ýmsu málum.

Næstu fjögur árin eru þó 
einnig óskrifað blað, sama 
hversu vel við reynum að 
áætla og skipuleggja okkur. 
Við höfum lagt upp okkar 
áætlun og okkar sýn en 
óvæntar aðstæður, áskoranir 
og ákvarðanir munu 
óumflýjanlega koma upp. Við 
munum þurfa að taka afstöðu 
til málefna sem okkur hafa 
ekki dottið í hug og höfum 
ekki undirbúið neitt svar 
við. Því er mikilvægt að við 
séum einnig hreinskilin við 
ykkur um okkar hugsjónir. 
Þær eru okkar leiðarvísir í 
öllum ákvörðunum sem við 
tökum næstu fjögur árin og 
við viljum að þið þekkið þær 
og skiljið.

Kex var stofnað í kringum 
ákveðin grunngildi. Við 
leggjum áherslu á gagnsæi 
í stjórnsýslu og skýra 
framtíðarsýn sem einkennist 
af áherslu á umhverfis- og 
loftslagsmál. Við höfum 
jafnréttismál í forgrunni og 
viljum styðja menningu og 
velsæld í sveitarfélaginu. Þetta 
eru þau málefni sem að við 
teljum skipta hvað mestu máli 
og þessi gildi eru í forgrunni 
í öllum okkar ákvörðunum og 
allri stefnumótunarvinnu. 

Í þessari viku höfum við 
farið vítt um sveitarfélagið 
og rætt við fjölmarga aðila 
í ólíkum stofnunum til að 
fræðast um lífið á ólíkum 
stöðum. Við leggjum upp 
með að kynna okkur málin 
til hlítar áður en við tökum 
ákvarðanir fyrir hönd okkar 
allra. og verðum ykkur ávallt 
þakklát fyrir að gefa okkur af 
tíma ykkar og þekkingu. 

Stefnumál Kex voru mótuð 
með íbúum sveitarfélagsins 
í gegnum samráð og teljum 
við slíka vinnu framtíðina í 
starfsháttum sveitarfélagins. 
Baráttumál okkar snúast um 
bættar aðgerðir í umhverfis- 
og loftslagsmálum, t.a.m með 
vönduðu útboði varðandi 
sorphirðu. Við leggjum 
áherslu á að auka framboð 
af fjölbreyttum lóðum og 
horfum þar til ÍB5 með vísun 
í niðurstöður íbúafundarins 
frá því í september 2021. 
Við viljum styrkja innviði 
sveitarfélagsins svo að við 
þolum vel þá uppbyggingu 
sem við vonumst öll eftir 
að verði að veruleika á 
næstu árum. Endurskoðun 
á aðalskipulagi þarf að vera 
vönduð og ítarleg og taka 
mið af okkar bjartsýnustu 
spám varðandi þróun 
sveitarfélagsins og íbúafjölda. 

Við viljum að hér sé gaman 
og gott að búa, sama hvar 
þú býrð í sveitarfélaginu. 
Við viljum að hér geti allir 
fengið að njóta sín og njóta 
fjölbreyttra tækifæra í námi 
og starfi. Við viljum að hér sé 
eftirsóknarvert að búa, því að 
hér viljum við öll vera.  

Næstu ár verða okkur 
bæði spennandi og krefjandi 
og þrátt fyrir góðan 
undirbúning þá getum við 
aldrei verið viss um hvert 
framtíðin leiðir okkur. Við 
teljum þó að þau grunngildi 
sem við höfum mótað okkur 
verði góður grunnur í öllum 
málum og vonum að þau geti 
gefið ykkur öllum góða mynd 
af því fyrir hvað Kex stendur 
fyrir. 

Ég vil, fyrir hönd okkar 
allra,  þakka ykkur öllum fyrir 
góðar móttökur, stuðning 
og aðstoð síðustu vikur. 
Þetta hefur verið virkilega 
lærdómsríkt ferli og höfum 
við lært mikið af því að hlusta 
á ykkur, hvort sem er á 
fundum eða í spjalli víðsvegar 
um sveitarfélagið. Ykkar sýn 
á sveitarfélagið okkar hefur 
sýnt okkur hversu fjölbreytt 
það er og hversu rík við erum 
af tækifærum og mannauði. 

Takk!

Polls for Municipal Elections
POLLS

Information about polling stations and their opening 
hours. 

The municipality of Hornafjörður
Polls for Municipal Elections

Constituency in Öræfi Hofgarður From kl. 12:00*

Constituency II 
Suðursveit

Hrollaugsstaðir From kl. 12:00*

Constituency III Mýrar Holt From kl. 12:00*

Constituency IV Nes Mánagarður From kl. 12:00 til  
kl. 22:00

Constituency V Höfn Heppuskóla From kl. 09:00 til  
kl. 22:00

*) Polls will close at their respective locations at the earliest 
opportunity, in accordance with Article 91 of Act No. 
112/2021.

The Head Election Supervision Committee will be based 
in Heppuskóli on the election day. Voters can expect 
to be asked to submit valid identification at the polling 
station. The counting of votes begins at 22:00 that same 
evening at Heppuskóli.

Höfn May 5, 2022
The Head Election Supervision Committee

Vignir Júlíusson
Hjördís Skírnisdóttir

Reynir Gunnarsson




