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KONUR ERU KONUM BESTAR

Fyrsta kvenfélagið á Íslandi var stofnað 
1869 í Rípuhreppi, um 60 árum síðar var svo 
Kvenfélagssamband Íslands stofnað með það í 
huga að búa til sameiningar og samstarfsvettvang 
kvenfélaga á Íslandi. Í dag eru félögin orðin 
143 sem starfa í 17 héraðssamböndum. Á 
Hornafirði var stofnað héraðssambandið 
Samband Austur-Skaftfellskra kvenna árið 
1947 með aðildarkvenfélögum í hverri sveit. 
Nú eru starfandi 3 félög, Kvenfélagið Ósk í 
Suðursveit, Kvenfélagið Eining á Mýrum og 
Kvenfélagið Vaka í Nesjum. 

Eystrahorn brá sér af bæ og kíkti í heimsókn 
til Elínar Oddleifsdóttur sem hefur starfað sem 
gjaldkeri kvenfélagsins Vöku til fjölda ára í 
spjall um kvenfélagsstarfið í sveitarfélaginu. 
Kvenfélagið Vaka var stofnað 18. febrúar árið 
1945 og hefur lifað góðu lifi síðan. Félagið 
starfar undir sambandi Austur-Skaftellskra 
kvenna sem voru mjög öflug samtök hér á árum 
áður, segir Elín. “Það voru haldnir dagsfundnir, 
skipt í málstofur og sendar frá sér ályktanir um 
ýmis málefni sem varðaði konur. Sambandið 
var aðal drifkrafturinn í að stuðla að stofnun 
fæðingaraðstöðu fyrir konur á sínum tíma, 
og hafa alltaf borið hag þeirra stofnana fyrir 
brjósti“. Elín segir að þó sambandið sé ennþá til 
þá sé erfiðara að halda því úti eftir að fjara tók 
undan öðrum félögum í sambandinu. 

Mikilvægt og gefandi starf
Kvenfélagið Vaka er stærsta félagið með um 
30 meðlimi á breiðum aldri, sá yngsti er 30 
ára og sá elsti 88 ára. “Þetta er mikill og góður 
félagsskapur sem kemur saman, hér á árum áður  
ríkti mikið fjör í félaginu, þá byrjuðu og enduðu 
fundir alltaf á söng. Þetta var mjög mikilvægt 
og gefandi fyrir konur á þessum tíma þar sem 
þetta var oft það eina sem þær fóru og gerðu“. 
Elín segir starfið ekki síður mikilvægt í dag, þar 
komi saman konur úr ólíkum áttum og þannig 
verði til eitthvað stórkostlegt. “Það hefur svo 
mikið að segja í svona samfélögum að fólk 
komi saman úr ólíkum áttum og standi saman 
að einhverju. Það kom til mín ung kona um 
daginn og sagði sér þætti það skemmtilegasta 
við starfið væri tækifærið til þess að hitta eldri 
konurnar, heyra þeirra sögur og kynnast þeim. 
Ég er henni alveg sammála, ég hef lært ótrúlega 

mikið af þesum konum“. 
Tilgangur félagsins er að efla samvinnu og 
kynningu kvenna í Nesjum ásamt því að starfa 
að líkna- og menningarmálum. 

Gefur tvöfalda ánægju
Félagskonur vinna skemmtilegt og ekki 
síður mikilvægt starf í þágu samfélagsins. 
“Aðalfjáröflunin okkar eru erfidrykkjur, við 
tökum það að okkur í Mánagarði sem er okkar 
félagsheimili og höfum alla tíð lagt mikla alúð 
við það hús enda er það okkar samverustaður. 
Þar erum við með erfidrykkjur og það eru í 
rauninni það sem gefur okkur mest, að geta 
lagt fólki lið þegar það er að kveðja fólkið sitt. 
Við veitum svo fólki styrki fyrir peningana sem 
safnast. Við höfum veitt myndarlega styrki 
á hverju ári til einstaklinga og fjölskyldna í 
erfiðleikum. Svo þetta gefur manni tvöfalda 
ánægju“. Félagið styrkir árlega ýmis málefni 
og má þar nefna, tækjabúnað í Grunnskólann, 
styrkir á Hjúkrunarheimilið og tölvubúnað á 
heilsugæsluna sem er ætlaður til þess að auka 
öryggi í greiningum og koma í veg fyrir að 
senda þurfi konur suður vegna óvissuþátta. 

Félagarnir gefa svo mikið og það er svo 
dýrmætt
Þótt stór hluti af starfinu fari í að leggja sitt 
af mörkum til samfélagsins og hjálpa öðrum 
er ýmislegt sem þær bralla saman til þess 
að halda uppi góðum anda í félaginu. “Við 
höldum haustfagnað á hverju ári þar sem við 
bjóðum hinum félögunum á svæðinu með 
okkur, þar höfum við verið með síðkjólakvöld 
og hattakvöld til að mynda. Eins förum 
við með þeim út að borða 1. febrúar á degi 
kvenfélagskonunnar og stundum höldum við 
saman prjónakvöld. Síðan höfum við reynt 
að gera eitthvað skemmtilegt fyrir okkar 
konur, höfum verið með sauma- keramik 
og perlunámskeið. Við förum í allskonar 
skemmtiferðir og stundum bara gönguferðir hér 
í sveitinni“. 
Elín segir starfið mjög skemmtilegt og að 
henni þyki gaman að láta gott af sér leiða, 
svo þessi félagsskapur hentar henni mjög vel. 
“Félagskapur kvenna getur verið svo kröftugur, 
við höfum verið að beita okkur í að hlúa að 
öðrum en það má svo ekki gleymast að hugsa 

hugsa líka um félagana sjálfa, það verður aldrei 
öflugra en félagarnir sjálfir. Þeir sjálfir gefa 
svo mikið og það er svo dýrmætt“. Elín segir 
samveruna milli kvennana mikilvæga og góða, 
þar geta allir sem áhuga hafa komið og sótt 
félagsskap og látið gott af sér leiða, þar verði til 
vinasambönd sem annars hefðu kannski aldrei 
orðið. 

Sláttur í kirkjugarðinum
Elín segir söguna af því þegar kvenfélagið 
sá um að slá og hirða kirkjugarðinn. “ Þetta 
voru mjög skemmtilegar og góðar stundir og 
maður heyrði miklar og fallegar sögur af þeim 
samkomum þegar konur komu í kirkjugarðinn 
og slóu og rökuðu og fengu sér svo kaffi 
og spjölluðu saman“. Þetta lagðist svo af á 
endanum en fyrir 10 árum síðan tóku þær sig 
til og endurvöktu þetta starf.“ Þá gekk aðeins 
verr að fá konur til að mæta, það voru komin 
sláttuorf með öllum sínum hávaða og eiginlega 
ekkert hægt að spjalla og hlæja á meðan allt var 
í gangi, þetta var bara hrein vinna, en gerðum 
þetta í nokkur ár og höfðum gaman af“.

Ekki bara að baka
Elín segir að þó blómatími kvenfélaga sé 
kannski liðinn þá er þetta enn gott og gilt starf 
sem þjónar mikilvægu hlutverki í samfélögum, 
en að félagið sé alltaf einungis jafn sterkt og 
félagsmenn eru, það er undir félögunum komið 
hversu virkt og skemmtilegt starfið sé. Hún 
hvetur konur sem hafa áhuga á að kynna sér 
kvenfélög að prufa og sjá hvort þetta geti verið 
félagsskapur sem hugnast þeim. “ það er mýta 
að þetta snúist bara um að baka kökur, það er 
bara ekki rétt. Mér fannst góð kjörorðin sem 
Kvenfélag Íslands var einu sinni með: Bökum 
betra samfélag. Það er það sem við erum 
að reyna að gera, tengjast og kynnast, þetta 
þjappar fólki saman. Ef þú kannt ekki að baka 
þá er það bara allt í lagi þá gerir þú bara eitthvað 
annað. Fyrir utan umsjón með erfidrykkjum 
erum við bara aldrei að baka, sumum finnst það 
skemmtilegt öðrum ekki og það er bara allt í 
lagi. 
Eystrahorn þakkar Elínu fyrir gott spjall og 
óskar kvenfélagskonum á Hornafirði alls hins 
besta. 
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SPURNING VIKUNNAR- HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ 
GERA Í TILEFNI KONUDAGSINS?

Ásgeir Núpan Ágústsson
Gefa blóm bara eins og venjulega

Kristján Örn Ebenezerson
Það fer eftir því hvort ég fái pössun, ætli 
það verði ekki bara góður matur og kósý

Sigríður Þórunn Þorvarðardóttir
Njóta fyrsta konudagsins með konunni minni 
eftir að við eignuðumst barn

Ágúst Björnsson 
Bara það sama og venjulega, vinna.

KJÚKLINGUR AÐ HÆTTI STJÁNA

HRÁEFNI
Kjúklingur

800 gr úrbeinuð kjúklingalæri
1 dl hicory bbq sósa

1 dl sæt bbq sósa
4 dl rjómi

2 matskeiðar  soya
2 dl púðusykur

2 msk sweet chilli sósa

Hrásalat

Hrásalat

¼ haus hvítkál

1/8 haus rauðkál

2 dl mayones

Soyasósa

Appelsínuþykkni

Ég nota ekki endilega alltaf þessi hlutföll, svo það má 
auðvitað breyta og bæta. 

Hrásalat: blanda saman 2 dl mayones, 1 tsk soya sósu 
og appelsínu þykkni eftir smekk.
Kál er skorið í mandolíni eða mjög fínt niður, og öllu 
blandað saman.

Kjúklingurinn er steiktur létt á pönnu kryddað með salti 
og pipar sett í eldfast mót. Öðrum hráefnum blandað 
saman í skál og hellt yfir kjúklinginn. Eldað í ca 20 mín 
við 170 gráðu hita eða þar til að kjúklingurinn er eldaður 
í gegn. Með þessu er gott að borða soðin hrísgrjón og 
gott brauð. Verði ykkur að góðu. Ég skora á Aðalstein 
Guðmundsson bekkjabróðir og vin minn hann er mikill 
matgæðingur.

Ég ákvað að taka áskorun frá Bjarna vini mínum 
þeim mikla matgæðing. Eftir vandlega íhugun 
ákvað ég að henda í ofureinfalda en mjög svo 
góðan kjúklingarétt sem getur bæði virkað sem 
hversdags og spari máltíð.

Uppskrift vikunnar var frá Kristjáni Guðnasyni

FÉLAGSSTARF FÉLAGS ELDRI 
HORNFIRÐINGA
Samvera í Ekru föstudaginn 17. 
febrúar kl. 17:00.

BÍÓ – Nú sýnum við myndina 
Elvis! Koma nú ekki allir í bíó?

Bolludagsvöffluball í Ekru sunnudaginn 19. 
febrúar kl. 15:00.Auðvitað verður boðið upp á 
bollur svo nú verður fjör! Kostar 1.000 kr.

Fimmtudaginn 23. febrúar kl. 20:00 hefst 
þriggja kvölda félagsvist í Ekru. Nú eru engar 
pestir í gangi og því um að gera að fjölmenna. 
Kostar 1.500 kr.

ALLIR VELKOMNIR. HÖFUM GAMAN 
SAMAN!
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AF ILLRI NAUÐSYN EÐA SKEMMTILEGRI HEFÐ ?
Nú eru um fimm kynslóðir síðan þorpið Höfn 
fór að byggjast, sem er nú ekki langur tími í 
sögu jarðar, hvað þá alheims. En eitt af því 
sem gerðist þegar íslensk þorp voru að fá á 
sig mynd var að hverju húsi eða byggingu 
var gefið einkenni eða nafn. Til gamans er 
þeirri hugmynd velt upp að þeir fjölmörgu 
sem ekki búa í nafngefnu húsi / íbúð jafnvel, 
taki sig til og gefi sínu húsi nafn. Kannski yrði 
þetta þá eina þorp landsins þar sem öll hús 
yrðu nafngreind, ásamt því að hafa áfram sitt 
götuheiti og númer.  Ekki veit ég hvað til er 
í því sem ég hef heyrt að í borg í Kosta Ríka 
var áletrun á sendingu þangað eitthvað á þessa 
leið. Hr. NN, gráa húsið með gulu girðinguna, 
rétt neðan við hvíta vatnstankinn á Draugahæð 
– o.s.frv. en vísast hafa menn notast við ýmsar 
útgáfur heimilisfanga auk annars.
Hér að neðan eru tilnefndar tvær götur frá 
mismunandi tímum. Sú með húsnöfnunum er 
nú mun virðulegri! ( Númer húsanna eldri er 
byggingarröðin. Sjónarhóll 44 byggt 1939, en 
sjö árum síðar er fimmtugasta og fjórða 
húsið byggt. Það hafa nú komið lengri hlé í 
byggingasögu staðarins. 
En úr einu í annað !
Ég kíkti á svonefnda Almannaheillaskrá fyrir 

nokkrum dögum og sá mér til nokkurrar furðu 
að enginn lögaðili hér í sýslu( nú á víst að segja 
sveitarfélagi) er þar á skrá. Í það minnsta rak 
ég ekki augun í það( en ég er reyndar sjóndapur 
og tek lítt mark á hvað ég sé eða sé ekki).
Um þessa skrá má fræðast á vef skattsins.
“Skattfrádráttur vegna gjafa/framlaga til 
almannaheillafélaga Einstaklingur getur fengið 
skattfrádrátt (lækkun á tekjuskattsstofni) allt 
að 350.000 kr. á ári, vegna gjafa og framlaga 
til félaga sem skráð eru á almannaheillaskrá 
Skattsins.”
Úr því að ég minnist á sveitarfélagið þá  hefur 
mér alltaf fundist nafnið:”Sveitarfélagið 
Hornafjörður” hræðileg nafngift. Nú er boðið 
uppá það af íslenskum yfirvöldum að ég og 
aðrir 18+ að aldri getum á augabragði fyllt út 
umsókn A-13 og fenhið okkur glænýtt nafn 
eins og ekkert sé ( bara skálda smá ástæðu fyrir 
gjörningnum ).
Kannski verður einhvern tímann jafnauðvelt 
að skipta um nafn á sveitarfélagi?
Ja, við höfum víst lengi verið fræg fyrir 
kennitöluflakk hér á landi svo auðvitað 
tímabært að færa út kvíarnar í þessu sem öðru. 
Er það ekki fjölbreytileikinn sem allt veltur á?

Jón Gunnar Gunnarsson
Sunnuhvoli ( Gamla pósthúsinu ).

UMSÓKNARFRESTUR
MIÐVIKUDAGINN 
1. MARS KL. 16:00 SASS.IS

ERTU MEÐ FRÁBÆRA

óskar eftir umsóknum í sjóðinn
UPPBYGGINGARSJÓÐUR SUÐURLANDS
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Líflegt starf fyrir tvítuga og eldri

FRÁBÆR 
TÍMAVINNA

VÍNBÚÐIN AKUREYRI

Líflegt starf fyrir tvítuga og eldri

FRÁBÆR 
SUMARVINNA

VÍNBÚÐIN HÖFN

2021 - 2024

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af 
þessum gildum.

Vínbúðin Höfn leitar að glaðlyndum og röskum einstaklingi sem 
er tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

Hæfniskröfur
•	 Reynsla af verslunarstörfum er kostur
•	 Jákvæðni og góð þjónustulund
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
•	 Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
•	 Umhirða búðar

Starfshlutfall er breytilegt eftir þörfum. Umsækjandi þarf að hafa náð 20 ára aldri. 
Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar nk. 
Allir áhugasamir eru hvattir til að sækja um á vinbudin.is
Nánari upplýsingar: Jóhanna Ásgeirsdóttir, hofn@vinbudin.is – 560 7889 
og Thelma Kristín Snorradóttir, starf@vinbudin.is – 560 7700.

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land. Stefna fyrirtækisins er að vera í hópi 
bestu þjónustufyrirtækja landsins og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. 
Við viljum að vinnustaðurinn sé lifandi og skemmtilegur og vinnum 
markvisst að því að auka ánægju starfsfólks. Við leggjum áherslu á að 
starfsfólk fái tækifæri til að þroskast og læra nýja hluti. Þannig eflum við 
þekkingu og kraft fyrirtækisins.

ORÐALEIT
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UPPELDISNÁMSKEIÐ FYRIR FORELDRA Í 
SVEITARFÉLAGINU HORNAFIRÐI
Um nokkurt skeið hefur foreldrum ungra barna 
í Sveitarfélaginu Hornafirði gefist kostur á að 
sækja námskeiðið Uppeldi sem virkar – færni 
til framtíðar sér að kostnaðarlausu. Síðastliðið 
haust bætti svo
sveitarfélagið um betur og býður nú foreldrum 
sem taka þátt einn mánuð frían fyrir sín börn í 
leikskóla.

Foreldrahlutverkið
Að vera foreldri er eitt mikilvægasta og 
mest krefjandi hlutverk fullorðinsáranna. 
Nauðsynleg uppeldisfærni er hins vegar hvorki 
meðfædd né sjálfgefin og eðlilegt að það taki 
tíma og fyrirhöfn að tileinka sér það sem til 
þarf. Til að fyrirbyggja mistök og rétta kúrsinn 
ef eitthvað hefur farið úrskeiðis er boðið upp 
á uppeldisnámskeið um heppilegar aðferðir og 
hvernig best er að beita jákvæðum aga. Umræða 
um vaxandi agaleysi barna almennt,
hegðunarvanda á heimilum og í leik- og 
grunnskólum bendir til þess að uppeldisfræðsla 
sé mikilvæg sem aldrei fyrr. 

Uppeldi sem virkar – færni til framtíðar
Námskeiðið Uppeldi sem virkar – færni til 
framtíðar er sérstaklega þróað fyrir foreldra 
á Íslandi og stuðst er við viðurkennd fræði 
og vel rannsakaðar aðferðir. Á námskeiðinu 
er lögð er áhersla á að kenna foreldrum leiðir 
til að vera samtaka í uppeldinu og skapa 
uppeldisskilyrði, sem ýta undir færni sem líkleg 
er til að nýtast barninu til frambúðar. Foreldrar 
læra aðferðir til að styrkja eigin hæfni, laða 
fram æskilega hegðun barnsins og fyrirbyggja 
erfiðleika á jákvæðan hátt. Námskeiðið byggir 
á Uppeldisbókinni og
hentar foreldrum barna frá fæðingu og að 
minnsta kosti sex ára aldri.Þróun námskeiðsins 
var í höndum Gyðu Haraldsdóttur sálfræðings 
og Lone Jensen uppeldisráðgjafa.

Uppeldi
Uppeldi snýst um að hjálpa börnum að tileinka 
sér hegðun og færni sem líklegt er að nýtist 
þeim í framtíðinni. Æskilegir eiginleikar eða 
færni sem flestir foreldrar vilja gjarnan sjá hjá 
börnum sínum eru t.d.

góð samskiptafærni, sterk sjálfsmynd, færni 
til að róa sig og að hemja skap sitt, góð 
tilfinningatengsl, trú á eigin getu og traust til 
annarra, samhyggð og að deila með öðrum.
Færni sem verndar
Eftirfarandi eru verndandi þættir þegar barnið 
stendur frammi fyrir nýjum þroskaverkefnum,
áskorunum, jafningjaþrýstingi eða hættulegum 
freistingum:
• Barnið býr yfir sjálfsaga, er vant reglum, 

að virða þær og kann að hafa hemil á sér
• Barnið hefur sjálfsöryggi og er fært að 

setja sér og öðrum mörk
• Barnið hefur sterka sjálfsmynd og þekkir 

hinar ýmsu tilfinningar
• Barnið hefur vanist því að geta rætt við 

foreldra sína um hugðarefni og áhyggjur
• Barnið hefur áhugamál; stundar íþróttir 

eða aðrar tómstundir
Foreldrar eru hvattir til að skrá sig á námskeiðið 
Uppeldi sem virkar - færni til framtíðar og
efla sig í uppeldishlutverkinu. Næsta námskeið 
hefst 7. mars næstkomandi.

Sigríður Kristín Gísladóttir iðjuþjálfi

   

 

 
Námskeiðið Uppeldi sem virkar – færni til framtíðar verður haldið í Miðgarði, Víkurbraut 24 og 
hefst þriðjudaginn 7. mars og lýkur  28. mars.   
 
Foreldrar læra aðferðir til að styrkja eigin hæfni, laða fram æskilega hegðun barna og fyrirbyggja 
erfiðleika á jákvæðan hátt. Námskeiðið er foreldrum að  kostnaðarlausu.  Að auki geta foreldrar, 
sem setið hafa allt námskeiðið, sótt um niðurfellingu á einu mánaðargjaldi fyrir sín börn, gegn 
framvísun á staðfestingu á þátttöku.  
 

Námskeiðið er haldið í Miðgarði, Víkurbraut 24, Höfn. 
Kennt er fjögur þriðjudagskvöld; 8 klukkustundir alls. 

Skráning fer fram á deild barns í leikskólanum; með tölvupósti: sigridurgisl@hornafjordur.is  eða 
á heilsugæslunni í síma 432-2900 frá  kl 11-12 virka daga. 

 
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
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HÆKKUN Á FASTEIGNAGJÖLDUM: HVAÐ ÞÝÐIR ÞAÐ?
Nú um mánaðarmótin voru innheimt 
fasteignagjöld í fyrsta sinn á þessu ári. Ýmsar 
breytingar hafa orðið síðan í fyrra og því viljum 
við útskýra þær hér. 
Fyrir það fyrsta ákvað bæjarstjórn að fjölga 
greiðsludögum úr 8 yfir í 11. Fasteignagjöldin 
dreifast þá á fleiri gjalddaga og var ætlunin að 
jafna þetta yfir árið til að útgjöldin geti verið 
fyrirsjáanlegri fyrir íbúa og rekstraraðila. 
Hin breytingin er svo falin í upphæðinni sem 
er innheimt, nú 11 sinnum á ári. Sveitarfélagið 
innheimtir svokölluð fasteignagjöld. 
Innifalið í þeim gjöldum eru fasteignaskattar, 
lóðaleigugjöld, vatns- og holræsagjöld 
og sorpgjöld. Flest þeirra tóku einfaldri 
vísitöluhækkun á milli ára en breyting varð 
á fasteignasköttunum og sorpgjöldum. Hér 
viljum við útskýra þær breytingar. 
Samkvæmt lögum um tekjustofna sveitarfélaga 
eru þeir í grunninn þrír:
• Fasteignaskattar
• Útsvar
• Sértækar greiðslur frá ríki til 
sveitarfélaga. 
Því er álagður fasteignaskattur einn helsti 
tekjustofn sveitarfélaga en á sama tíma einn 
stærsti útgjaldaliður heimilanna. Þetta þýðir 
að það er afar vandmeðfarið að halda þeim 
hóflegum en þó þannig að sveitarfélagið geti 
staðið undir þeirri þjónustu sem íbúar þurfa 
og vilja. Helsta leiðin til að fara er að lækka 
álagningarprósentu fasteignaskattsins. Á 
síðasta kjörtímabili var álagningarprósentan 

á íbúðarhúsnæði lækkuð úr hámarkinu sem er 
lögum samkvæmt 0,5% og niður í 0,41%. Vegna 
Covid-19 faraldursins var fasteignaskattur á 
atvinnuhúsnæði lækkaður líka úr 1,65% niður 
í 1,49%.
Í heimsfaraldrinum var álagningarprósenta á 
atvinnuhúsnæði lækkuð til þess að komast til 
móts við fyrirtækin í sveitarfélaginu vegna 
mögulegrar tekjuskerðingar. Nú við afgreiðslu 
fjárhagsáætlunar í desember 2022 var 
álagningarprósenta á atvinnuhúsnæði færð aftur 
í sama horf og fyrir heimsfaraldur, þ.e. aftur í 
1,65%. Álagningarprósentan á íbúðarhúsnæði 
var þá lækkuð úr 0,41% niður í 0,37%. 
Markmiðið var að draga úr þeirri hækkun sem 
hækkun fasteignamats myndi hafa í för með sér. 
Sú lækkun er þó einnig vandmeðfarin þar sem 
að framlög til sveitarfélagsins úr Jöfnunarsjóði 
skerðast um leið og sveitarfélagið fullnýtir 
ekki tekjustofna sína. Með öðrum orðum að 
um leið og sveitarfélagið innheimtir ekki 0,5% 
fasteignaskatt þá fær það minni greiðslur frá 
Jöfnunarsjóði og tekjurnar skerðast enn frekar. 
Hin breytingin á fasteignagjöldum er svo 
fólgin í 10% hækkun á sorpgjöldum. Í nýjum 
lögum um úrgangsstjórnun er kveðið á um að 
sveitarfélög þurfi að innheimta raunkostnað 
við málaflokkinn, þ.e. hvað það kostar að hirða 
sorp, eyða því eða vinna úr því. Þetta nýja 
ákvæði þýðir að sveitarfélagið verður að hækka 
þennan kostnaðarlið þar sem kostnaðurinn 
hefur hingað til verið að miklu leyti greiddur af 
sveitarfélaginu en ekki íbúum og fyrirtækjum 

eins og gert er ráð fyrir. Í ár hækka því sorpgjöld 
um 10% til að stíga skref í áttina að því að greitt 
sé fyrir sorp eins og lög gera ráð fyrir. Vegna 
nýrra laga um úrgangsstjórnun eru ýmsar 
breytingar fyrirætlaðar á málaflokknum til þess 
að mæta nýjum kröfum. Því má gera ráð fyrir 
að sorpgjöld taki einnig breytingum á næstu 
árum og 10% prósentuhækkunin því eingöngu 
fyrsta skref í þeim breytingum. 
Breytingar á fasteignagjöldum eru því tilkomnar 
vegna lagaákvæða um hvernig sveitarfélög 
eiga að innheimta gjöld af íbúum sínum og 
fyrirtækjum. Þó svo að fasteignaskattar hafi 
hækkað hjá flestum, vegna mikillar hækkunar á 
fasteignamati, þá er samt um að ræða mun minni 
hækkun en hefði orðið ef álagningarprósentan 
hefði verið sú sama á milli ára. Markmiðið 
var að draga úr þessari hækkun án þess þó að 
skerða tekjur sveitarfélagsins og möguleika 
þess á að standa undir þjónustu. 

Fyrir hönd Kex,
Guðrún Stefanía Vopnfjörð Ingólfsdóttir
Eyrún Fríða Árnadóttir

Humarhátíð 

Litlubrú 2 - 780 Höfn 
www.mmh.hornafjordur.is

Sveitarfélagið Hornafjörður óskar 
eftir áhugasömum einstaklingum 

eða félagasamtökum til að taka við 
rekstri Humarhátíðar í ár.

Frekari upplýsingar um reksturinn veitir 
Eyrún Helga Ævarsdóttir forstöðumaður 

Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar 
í síma 4708052 

eða á eyrunh@hornafjordur.is

Umsóknir sendist rafrænt á netfangið 
eyrunh@hornafjordur.is

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumarstörf á Skjólgarði 
 
Óskað er eftir áhugasömu starfsfólki í sumarstörf í sumar. Eftirfarandi störf eru í boði:  
Starf í umönnun 
Starf í ræstingu 
Hjúkrunarfræðingum 
 
Í boði er skemmtilegt og gefandi starf við umönnun aldraðra á hjúkrunarheimlinu 
Skjólgarði.  
Ýmsir möguleikar á starfsfhlutfalli og eru í boði blandaðar vaktir í frábærum hópi 
starfsmanna.  
 
 
Menntunar- og hæfniskröfur 
Góð íslenskukunnátta 
Góðir samskiptahæfileikar og jákvæðni 
Starfsmaður þarf að vera 18 ára eða eldri eða á 18. aldursári 
Reynsla af umönnun er mikill kostur 
 
Allar frekari upplýsingar fást hjá Jóhönnu Sigríði, framkvæmdastjóra hjúkrunar í síma 
855-2305 eða í tölvupósti: johanna@skjolgardur.is 
 
 
 
 
 



07

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

Opið er fyrir umsóknir í fjölbreytt
sumarstörf í Vatnajökulsþjóðgarði

Hvernig hljómar

sumar á fjöllum?

BLÁMIBLÁMI
BLUENESSBLUENESSÞorvarður Árnason

Verið velkomin á opnun sýningarinnar BLÁMI í
Listasafni Svavars Guðnasonar,
laugardaginn 18. febrúar kl. 13:00 – 15:30.
Að opnun lokinni er efnt til málþings í tengslum við sýninguna í Nýheimum.

You are invited to the opening of the exhibition BLUENESS in 
Svavar Guðnason Art Museum,

Saturday 18th of February at 13:00 – 15:30.
After the opening a symposium will be held in relation to the exhibition in Nýheimar.

Sýningarstjóri / Curator: Þóranna Dögg Björnsdóttir

�������������
�����������
�������������


