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Fréttir um að Eystrahorn legðist mögulega af  þóttu mér 

ekki góðarfréttir. Bæði er þetta mikilvægur vettvangur fyrir 

upplýsingar sem þurfa að komast til skila en einnig þjónar 

Eystrahorn mikilvægum menningarlegum tilgangi. Þetta er 

vettvangur fyrir allskonar mikilvægt og minna mikilvægt en 

alltaf  merkilegt. Vettvangur til þess að fá  innsýn í flóru samfélagsins,

vettvangur þar sem allir geta viðrað sína skoðun og vettvangur þar sem 

við getum lesið um, samgleðst og verið stolt af  því sem gott er gert. 

Eystrahorn er héraðsfréttablaðið okkar allra og er það mín 

einlæga trú að Eystrahorn geti haldið áfram að vaxa og dafna.

Það er heiður að fá að  taka við keflinu  af  því góða fólki sem hefur 

komið að blaðinu  og þakka um leið Tjörva Óskarssyni fyrir sín störf  

í þágublaðsins 

Með virðingu og vinsemd

Arndís Lára Kolbrúnardóttir

 

Fyrir rúmum fimm árum tók ég við útgáfu Eystrahorns af  

Alberti Eymundssyni þáverandi ritstjóra og var mitt síðasta tölublað 

jólablaðið sem kom út í desember síðastliðnum. Það er að 

mörgu að hyggja við útgáfu slíks blað og ófáar klukkustundir sem hafa 

verið lagðar í það á þessum tíma. Undanfarið eitt og hálft ár hef  ég 

samhliða útgáfunni stundað fullt háskólanám og því orðið tímabært að 

nýir og ferskir aðilar tækju við. Það var mér því mikil ánægja að Arndís 

Lára Kolbrúnardóttir hefur tekið að sér útgáfuna frá og með þessu 

fyrsta blaði ársins 2023. Héraðsfréttamiðill eins og Eystrahorn er að 

mínu mati samfélagslega mikilvægur og gegnir ákveðnu 

lykilhlutverki í að tengja saman fólk, félagsstarf, fyrirtæki og 

stofnanir. Til þess að Eystrahorn vaxi og dafni er stuðningur ykkar allra 

mikilvægur og því hvet ég ykkur til að halda áfram að styðja við útgáfuna.

Ég vil þakka öllum þeim sem aðstoðuðu eða komu að útgáfunni með 

einhverjum hætti meðan ég var ritstjóri, þá sérstaklega Guðlaugu Hestnes 

sem hefur svarað símtali mínu í öll þau skipti sem blaðið hefur komið út.

Bestu kveðjur 

EYSTRAHORN OKKAR ALLRA

KOMIÐ AÐ TÍMAMÓTUM

Austurbraut 20 • Sími: 662-8281

Útgefandi: Eystrahorn ehf.
Ritstjóri og  
ábyrgðarmaður:  Arndís Lára 
Kolbrúnardóttir
Netfang:  arndis@eystrahorn.is 

Prófarkalestur:  Guðlaug Hestnes
Umbrot: Arndís Lára 
Kolbrúnardóttir
Prentun:  Litlaprent

ISSN 1670-4126

Tjörvi Óskarsson 

Bóndadagur

Janúar
Sviðasulta
Mjöður
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Snjór Þorrablót



02

N E W L E T T E R  T E M P L A T E

Sláturfélag Suðurlands
Fosshálsi 1, Reykjavík - 575 6070
yara@yara.is - www.yara.is

Einkorna Yara áburður
Hin fullkomna pakkalausn

SS var stofnað árið 1907 og er samvinnufélag búvöruframleiðanda. Það er markmið SS að selja 
bændum hágæða einkorna áburð á eins hagstæðu verði og mögulegt er. Með því stuðlum við að 
samkeppnishæfi innlendrar búvöruframleiðslu og úrvals afurðum neytendum til hagsbóta.

Knowledge grows

Verðskrá 2023

Upplýsingar á yara.is 
og hjá sölumönnum.

A-Skaftafellssýsla, Djúpavogshreppur
Bjarni Hákonarson
Sími: 894 0666
E-mail: bjarniha@yara.is
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HEADLINE
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SNICKERSKAKA KATRÍNAR

Katrín Guðmundsdóttir er dugleg við að deila myndum af  hinum ýmsu 
kræsingum sem hún töfrar fram í eldhúsinu. Þorrann tekur Katrín 
hátíðlega og ber á borð allt það helsta sem þarf  fyrir 
góða þorraveislu eins og  reykt svið, súrmat, hangikjöt, 
flatbrauð og fleira. Í eftirrétt ætlar Katrín að hafa Snickersköku. 

Marengsbotn

Stífþeytið sykurinn og eggjahvíturnar. Smjörpappír er setur í 2 kringlótt form. 

Eggjablöndunni smurt í formin og bakaðar við 150°c þar til marengsinn er 

orðinn þurr, um það bil 1 klukkustund. Best er að láta þetta kólna yfir nótt.

Kökufylling 

Þeytið eggjarauðurnar og sykurinn vel saman. Blandið svo helming af  

rjómanum saman við. Bræðið Snickersið í vatnsbaði og blandið varlega saman við 

eggjablönduna. 

Samsetning

Þeytið afganginn af  rjómanum og smyrjið á annan botninn. 

Smyrjið svo kökufyllingunni þar ofan á. Setjið seinni botninn ofan á og 

hellið restinni af  kökufyllingunni yfir. Skreytið með ferskum ávöxtum og njótið.

HRÁEFNI

Marengsbotn

3 eggjahvítur

150 gr. sykur

Kökufylling

3 eggjarauður

3 msk sykur

2 stk Snickers (2x65 gr.)

1/2 lítri rjómi

ÞORRABLÓT

FÉLAGS ELDRI HORNFIRÐINGA

verður haldið í Sindrabæ
föstudaginn 27. janúar  kl. 19:00

Nefndin

Miðasala fer fram fimmtudaginn 
26. janúar kl. 16 - 18 í Ekrunni.

Miðaverð kr. 9.500,-

Lumar þú á áhugaverðu 
efni í Eystrahorn?

Við hvetjum þig til að senda 
okkur línu á eystrahorn@

eystrahorn.is
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ÞORRABLÓT Á HORNAFIRÐI
ÞORRABLÓT HAFNAR- 21.JANÚAR

ÞORRABLÓT SUÐURSVEITA-OG MÝRAMANNA- 4.FEBRÚAR

Aðalskemmtun Öræfinga er Góuhóf  sem hefur lengi átt sinn 
dag 1. laugardag í mars nema á tímum kórónuveirunnar hefur 
það fallið niður eins og fleira. Góuhófið er að sumu leyti með 
öðru yfirbragði en Þorrablót.Nefndin í ár hefur fengið kokkinn 
Benedikt Jónsson til þess að framreiða veglegt veisluhlaðborð. 
Þegar borðhaldi er lokið verður flutt skemmtidagskrá 
þar sem málefni sveitarinnar eru skoðuð í spéspegli 
Góunefndar, svo endar kvöldið á góðu balli.

Þorrablót Suðursveita- og Mýramanna verður 
haldið 4.febrúar á Hrollaugsstöðum. Húsið 
opnar kl 19:30 og borðhald hefst kl 20:30. Barinn verður á 
sínum stað, eldheit skemmtiatriði og hljómsveitin 
Færibandið heldur uppi fjörinu fram á nótt. 
Miðaverð er 10.500 kr. Miðapantanir fara fram hjá 
Snæfríði í síma: 820 9619 eða Aðalbjörgu í síma 691 2541

GÓUHÓF- 4.MARS

Þorrablót Hafnar verður haldið laugardaginn 21. 
janúar. Húsið verður opnað kl 19:30, borðhald hefst 
kl 20:30 og að því loknu hefst ballið. Hvetjum ykkur 
til þess að fylgjast með á instagram og facebook 
síðu Þorrablóts Hafnar. Mikill undirbúningur 
nefndarinnar hefur átt sér stað síðustu mánuði og 
hlökkum við til á sjá ykkur á Blótinu sem og í röðinnni!

Þorrablótsnefnd Hafnar

Góunefnd

Þorrablótsnefnd Suðursveitar og Mýrarmanna
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ÞORRABLÓT Á HORNAFIRÐI

ÞORRABLÓT NESJA- OG LÓNMANNA-28.JANÚAR

Hornfirðingar eru svo ríkir að halda ekki einungis upp á eitt, heldur 
fimm Þorrablót. Þau eru hápunktur ársins að mati margra enda 
mikill metnaður lagður í hátíðarhöldin. Nú hefur ekki verið haldið 
Þorrablót síðan árið 2020 og sum þeirra ekki síðan árið 2019 og margir 
sem eflaust bíða spenntir eftir því að komast loksins á blót. Nefndir hafa 
unnið hörðum höndum að undirbúningi og öllu til tjaldað á öllum vígstöðum. 

Nefndin hefur unnið hörðum höndum síðastliðnar vikur að 
því að gera þetta eitt besta Þorrablót til margra ára. Búið 
ykkur undir geggjað grín og frábæra skemmtun. Miðasa-
la fer af  stað í vikunni fyrir blót. Fylgist vel með á facebook síðu 
Þorrablót Nesja og Lónmanna. Sjáumst í Mánagarði 28.janúar!

Þorrabót eldri Hornfirðinga hefur skapa sér hefð með 
árlegu blóti í Sindrabæ eins og var í „gamla daga”. 
Um þorramatinn sér Þorbjörg og hennar fólk á 
Z-Bistró. Haldið er fast í góðar hefðir svo sem 
minni kvenna og karla, Guðbjartur skáldið okkar 
góða bregst ekki frekar en áður, sömuleiðis 
Gleðigjafar undir stjórn Guðlaugar Hestnes, 
spurningakeppni Hauks Helga er sí vinsæl og 
veislustjórar hafa alltaf  haldið uppi stemningunni. 
Ekrubandið, ekta danshljómsveit sem veit hvað fólkið
vill leikur fyrir dansinum og svo kann eldra fólkið að skemmta hvert öðru þegar það kemur saman.
Þorrablótið verður föstudaginn 27. janúar, húsið er opið frá kl. 18:30 og borðhald hefst kl. 19:00.
Þeir sem óska eftir akstri til og frá Sindrabæ geta hringt í Skúla, sími 868-6482.
Miðasala verður fimmtudaginn 26. janúar í Ekru klukkan 16:00 - 18:00 og miðaverð er 9.500- kr.
Ekki er hægt að greiða með kortum.

ÞORRABLÓT FÉLAGS ELDRI BORGARA- 27.JANÚAR

Þorrablótsnefnd Nesja og Lónsmanna

Þorrablótsnefnd Félags eldri borgara
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5 RÁÐ TIL ÞESS AÐ SKEMMTA SÉR VEL Á ÞORRABLÓTI
Örn Þór Þorbjörnsson er vel kunnur Þorrablótum á Höfn enda hefur hann sótt þau síðan hann hafði aldur til, það er að segja 

þegar sjórinn eða fjarlæg lönd hafa ekki kallað hann til sín. Örn og Unnur Garðarsdóttir eiginkona hans segjast bæði hafa mjög 

gaman af  því að mæta á Þorrablót og ætla svo sannarlega ekki að láta sig vanta þetta árið. Eystrahorni fannst því kjörið að leita til 

reynsluboltans og fá hjá honum ráð fyrir komandi hátíðarhöld um hvað lesendur ættu að hafa í huga til þess að skemmta sér sem best. 

SPURNING VIKUNNAR? HVAÐ ER BESTA BLÓT SEM ÞÚ HEFUR FARIÐ Á?

Hér koma 5 skotheld ráð til þess að 

eiga gott Þorrablót að mati Arnar:

Ráð númer 1. Fyrsta og mikilvægasta ráðið er að mæta snemma í röðina. 
Örn segir röðina vera ákveðinn hápunkt í ferlinu og mjög mikilvægt að mæta 

snemma svo hægt sé að ná bestu sætunum, svo sé líka skemmtilegt að hittast og spila

Ráð númer 2. Ekki klikka á heimapartýinu
Þegar Örn og Unnur voru í Þorrablótsnefnd var þeim veitt fálkaorða fyrir að vera 

duglegust að halda partý fyrir nefndina, það er því óhætt að segja að Örn og Unnur 

vita hvað þau syngja þegar kemur að góðu partýi. Þau segja gott 

fyrirpartý nauðsynlegt. Það sem gerir partý skemmtilegt er einfaldlega gott fólk. 

Ráð númer 3. Ekki verða of  drukkin áður en skemmtiatriðin byrja
Það má vel fá sér fáeina góða drykki í fyrirpartýi og á ballinu, en það þarf  að 

passa að missa ekki af  skemmtiatriðunum, þau eru það skemmtilegasta við Þorrablótin.

Ráð númer 4. Dansa nokkra dansa
Dansa tvo til þrjá dansa við makann og tvo eða þrjá til viðbótar. Þá er búið að klára það sem 

á að gera á slíku kvöldi

Ráð númer 5. Fara heim á skikkanlegum tíma. 
Síðasta en ekki sísta ráðið er að koma sér heim á meðan maður kemst heim

Jóhanna Ásgeirsdóttir

“2017, þá var ég í nefnd. Rosalega 

skemmtilegt blót.”

Svava Kristbjörg Guðmundsdóttir

“Ég hef  aldrei farið á leiðinlegt blót, ekki einu 

sinni þegar það var verið að skjóta á mig. Alltaf  bara 

skemmtilegt en blótin í Sindrabæ þau voru skemmtilegust.”

Gunnlaugur Róbertsson

“2018 auðvitað!”

Þórhallur Guðjónsson

“Nesjablótin þau eru bara 

best.”

Jóhanna Guðmundsdóttir

“Blótið 1983 í Nesjunum.”



08

N E W L E T T E R  T E M P L A T E

Vegna dræmrar þátttöku í könnuninni í desember er opnað fyrir hana á ný og nýjum valkosti bætt við. Íbúar eru 
hvattir til að taka afstöðu til fyrirkomulags sorphirðu í þéttbýli næstu árin. Þeir sem tóku þátt í könnuninni í 
desember þurfa ekki að kjósa á ný en geta breytt fyrra atkvæði enda hafa verið gerðar smávægilegar breytingar á valmöguleikum og 
nýjum bætt við. Á þessu ári er sveitarfélögum skylt að safna fjórum úrgangsflokkum við hvert heimili í þéttbýli þ.e. pappa og 
pappír, plasti, matarleifum og blönduðum úrgangi. Úrgangsflokkarnir verða að vera aðskildir við söfnun og því er 
nauðsynlegt að gera breytingar á núverandi fyrirkomulagi en í dag eru almennt þrjár tunnur við hvert heimili: endurvinnslutunnan 
(240 lítra), tunna undir blandaðan úrgang (240 lítraog tunna undir  matarleifar (140 lítra). 

Söfnunina má framkvæma með ýmsum hætti og því vill sveitarfélagið kanna afstöðu íbúa í þéttbýli til mögulegra breytinga. Á 
heimasíðu sveitarfélagsins má nálgast könnun um sorphirðu í þéttbýli sveitarfélagsins og eru áhugasamir hvattir til að láta sína 
skoðun í ljós. Könnunin stendur yfir frá 19. janúar – 2. febrúar og má nálgast með því að smella hér. Í könnuninni er hægt að vel-
ja um þrjá möguleika og eru helstu kostir og gallar þeirra dregnir saman hér að neðan. Þátttakendur könnunarinnar geta einnig 
skrifað nafnlausar athugasemdir við valkostina og þannig komið sinni skoðun á framfæri. Kosið er með því að ýta á þumalinn við 
viðkomandi valkost. Um viðhorfskönnun er að ræða og er hún því ekki bindandi. Markmið könnunarinnar er fyrst og fremst að kanna 
hvaða fyrirkomulag íbúar í þéttbýli myndu helst vilja við söfnun úrgangs frá heimilum. Í könnuninni má velja milli þriggja valkosta: 

Með valkosti 1 yrðu fjórar tunnur við hvert heimili í þéttbýli undir pappír og pappa (240 lítra), plastumbúðir 
(240 lítra), matarleifar (140 lítra) og blandaðan úrgang (140 lítra). Hægt væri að skipta minni tunnu undir blandaðan 
úrgang (140 lítra) út fyrir stærri tunnu (240 lítra) og greiða aukalega fyrir hana.

-Tekur mest pláss á lóð íbúa og getur spillt 

ásýnd heimila.

-Sum sorpskýli aðeins gerð fyrir þrjár tunnur.

-Byrjunarkostnaður fyrir íbúa að koma upp 

aðstöðu fyrir fjórðu tunnuna.

-Hentar verr fyrir þá sem losa sig við lítinn 

úrgang.

Með valkosti 2 yrðu þrjár tunnur við hvert heimili í þéttbýli undir: pappír og pappa (240 lítra), plastumbúðir (240 lítra), blandaðan Með valkosti 2 yrðu þrjár tunnur við hvert heimili í þéttbýli undir: pappír og pappa (240 lítra), plastumbúðir (240 lítra), blandaðan 
úrgang (140 lítra) og ílát undir matarleifar (35 lítra). Hægt væri að skipta minni tunnu undir blandaðan úrgang (140 lítra) út fyrir úrgang (140 lítra) og ílát undir matarleifar (35 lítra). Hægt væri að skipta minni tunnu undir blandaðan úrgang (140 lítra) út fyrir 
stærri tunnu (240 lítra) og greiða aukalega fyrir hana. stærri tunnu (240 lítra) og greiða aukalega fyrir hana. 

SORPHIRÐUKÖNNUN - ÞRJÁR EÐA FJÓRAR 

TUNNUR VIÐ HEIMILI Í ÞÉTTBÝLI? 

-Mest rúmmálsmagn fyrir íbúa.

-Mestur sveigjanleiki við ákvörðun á 

hirðutíðni.

-Bestun á hirðutíðni lágmarkar 

kostnað fyrir íbúa til framtíðar.

-Hentugasta umgengnin fyrir 

sorphirðuaðila.

-Sami fjöldi tunna héldist á lóðum og nú er.

Sorpskýli undir þrjár tunnur myndu nýtast áfram.

-Myndi leiða til tíðari hirðu á matarleifum 

(tæmt á 14 - 21 daga fresti)= betri þjónusta.

-Hentar þeim sem losa sig við lítinn úrgang.

-Passar í flestar 240 lítra tunnur.

-Fljótlegt að innleiða.

-Auðveldara að þrífa ílát undir matarleifar en 

tunnu s.s. vegna ólyktar.

-Ef  boðið yrði upp á minni tunnu undir 

blandaðan úrgang mætti setja ílátið í aðra 

tunnu t.d. tunnu undir plast eða pappír og pappa.

-Minni sveigjanleiki við ákvörðun á 

hirðutíðni (æskilegt að tæma á 14 daga 

fresti).

-Tíðari hirða eykur kostnað fyrir íbúa.

-Hentar verr fyrir þá sem losa sig við 

mikinn úrgang.

-Um 15% minna magn kæmist í þá tunnu 

sem ílátið væri í.

-Torveldar umgengni fyrir sorphirðuaðila – þarf  að meðhöndla ílát sem geta verið 

óþrifleg og þung. 

-Það er fremur lítill verðmunur á íláti undir matarleifar og tunnu.

Framhald á næstu síðu

Kostir Gallar

GallarKostir
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Með valkosti 3 yrði farin blönduð leið. Fjórar tunnur við hvert heimili yrði meginreglan með möguleika á breytingum. Tvær tunnur (240 
lítra) undir pappír og pappa annars vegar og plastumbúðir hins vegar, og tvær tunnur (140 lítra) undir matarleifar og blandaðan úrgang.
Þeir sem myndu ekki vilja fjórðu tunnuna gætu óskað eftir íláti undir matarleifar (35 lítra) og sett það ýmist í tun-
nu undir plastumbúðir eða pappír og pappa. Ílátið myndi ekki kosta minna en tunna undir matarleifar. Þá væri einnig hægt 
að skipta minni tunnu (140 lítra) út fyrir stærri tunnu undir blandaðan úrgang (240 lítra) og greiða aukalega fyrir hana.

-Minni sveigjanleiki við ákvörðun á 
hirðutíðni (æskilegt að tæma 35 lítra 
ílát á tveggja vikna fresti).
-Tíðari hirða eykur kostnað fyrir íbúa.
-Um 15% minna magn kæmist í þá 
tunnu sem ílátið væri í.
-Torveldar umgengni fyrir
 sorphirðuaðila – þarf  að meðhöndla ílát sem geta verið óþrifleg og þung. 
-Meira utanumhald við ílátaskráningu.

Vakni frekari spurningar eða athugasemdir er íbúum sveitarfélagsins velkomið að hafa samband við verkefnastjóra 
umhverfismála í síma 470-8007 eða í gegnum netfangið: stefan@hornafjordur.is

Kostir
-Mestur sveigjanleiki fyrir íbúa. Kerfið tæki mið 

af  þörfum notenda.

-Getur boðið upp á mest rúmmálsmagn fyrir íbúa.

-Sami fjöldi tunna og nú er gæti haldist.

-Sorpskýli undir þrjár tunnur gætu áfram nýst.

-Leiðir til tíðari hirðu á matarleifum 

(tæmt á 14 – 21 daga fresti) = betri þjónusta.

-Ákveðinn millivegur fyrir sorphirðuaðila og 

íbúa.

Gallar

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

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 14. 
desember 2022 að auglýsa breytingu á Aðalskipulagi 
Sveitarfélagsins Hornafjarðar 2012-2030, í samræmi við 31. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010, vegna nýs verslunar- og 
þjónustusvæðis í landi Seljavalla 2 í Nesjahverfi og samhliða að 
auglýsa nýtt deiliskipulag á svæðinu í samræmi við 1. og 2. mgr. 
41. gr. sömu laga.

Skipulagssvæðið afmarkast af Ártúnsvegi í suðaustri,
Suðurlandsvegi í suðvestri, heimreið að Dýhól í norðvestri og
ræktunarlandi í norðaustri. Helstu markmið tillögunnar eru að
styðja við frekari uppbyggingu ferðaþjónustu á Seljavöllum 2 og
eru í skipulagsáætlununum lagðir fram skilmálar fyrir
verslunar- og þjónustusvæði þar sem fyrirhugað er að byggja
hótel og 20 stakstæð hús til útleigu auk þjónustuhúsa.

Tillagan verður til sýnis frá 19. janúar til 2. mars 2023 í anddyri
Ráðhúss Hafnarbraut 28, 780 Höfn. Einnig er hægt að skoða
skipulagsáætlunirnar á heimasíðu Hornafjarðar:
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 tillögurnar á auglýsingatíma.
Eingöngu er tekið við athugasemdum á rafrænan hátt. Farið er 
inná auglýsingu skipulagstillögunnar á heimasíðu 
sveitarfélagsins, þar er tengill sem vísar á íbúagátt og þarf að 
skrá sig inn með íslykli.

Umhverfis- og skipulagsstjóri Sveitarfélagsins Hornafjarðar

Seljavellir 2 – Nýtt deiliskipulag og breyting á 
aðalskipulagi vegna verslunar- og þjónustusvæðis
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S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L

1 1 2 3 4 5 6 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29  29 30 31 25 26 27 28 29 30
30

S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L

1 1 2 3 4 5 1 2
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
30 31

S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
29 30 31 26 27 28 29 31 24 25 26 27 28 29 30

31

Endurvinnanlegt, matarleifar og blandaður úrgangur Höfn/Nesjahverfi  Hreinsivika / brotajárn*

 Heyrúlluplast*

Endurvinnanlegt og blandaður úrgangur dreifbýli  Spilliefni og lítil raftæki*

*Söfnun í dreifbýli
Til að nýta þjónustuna þarf
að skrá sig hjá sveitarfélaginu.

Október Nóvember Desember

2023
Sorphirðudagatal

Janúar Febrúar Mars

Apríl Maí Júní

Júlí Ágúst September
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HÖFN 
SLYSAVARNARHÚSIÐ 

ÞRIÐJUDAGINN 7. FEB. 
FRÁ 10:00-18:00

REYÐARFJÖRÐUR 
HÁRBANKANUM 

FIMMTUDAGINN 9. FEB. 
FRÁ 10:00-18:00  

ÞAÐ ER MIKILVÆGT AÐ PANTA 
TÍMA STRAX Í SJÓNMÆLINGU  
Í SÍMA 511-6699 EÐA 899-8801

 
AUSTURLAND 

SJÓN ER AÐ KOMA

35% AFSLÁTTUR FYRIR ALDRAÐA OG ÖRYRKJA
2 FYRIR 1 AF GLERAUGUM

ALLT NÁMSFÓLK FÆR 30% AFSLÁTT


