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Þjónustumiðstöð Fjallabyggðar
Laus staða 

Starfsmaður óskast í þjónustumiðstöð Fjallabyggðar.

Fjallabyggð leitar eftir áhugasömum einstaklingi til að sinna 
vatns- og fráveitumálum auk annarra almennra verkefna í þjónustumiðstöð. 

Æskilegt er að starfsmaðurinn hafi iðnmenntun á sviði pípulagna eða vélvirkjun.

Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí nk.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Sótt er um starfið rafrænt á Rafræn Fjallabyggð.

Nánari upplýsingar veitir bæjarverkstjóri
Birgir Ingimarsson í síma 893-1467 

 
 

Fjallabyggð er sveitarfélag nyrst á Tröllaskaga á Norðurlandi. Í sveitarfélaginu, sem telur rúmlega 2.000 í búa,  eru tveir þéttbýliskjarnar, 
bæirnir Ólafs�örður og Siglu�örður. Af um 2.000 íbúum sveitarfélagsins búa langflestir í þéttbýliskjörnunum tveimur, Siglufirði og 
Ólafsfirði.  Milli Siglu�arðar og Ólafs�arðar er aðeins um 16 km leið um Héðins�arðargöng.  Mikil náttúrufegurð er í Fjallabyggð og margar 
góðar gönguleiðir liggja um sveitarfélagið. Í Fjallabyggð eru tveir leikskólar, grunnskóli, framhaldsskóli og tónlistarskóli. 
Góð aðstaða er til íþróttaiðkunar.  Í Fjallabyggð eru landsþekkt söfn og menningarlífið blómstrar.  
Fjallabyggð er �ölskylduvænt sveitarfélag.  Allar upplýsingar um sveitarfélagið er að finna á www.fagnar.is og www.�allabyggd.is
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Farið skal eftir reglum um notkun merkis settum í mörkunarleiðarvísi.

HEILBRIGÐISSTOFNUN
NORÐURLANDS

HSN

MERKI

PANTONE  337 

PANTONE 7694

PANTONE

AVERY 777-029- MINT

AVERY 777-027- PASSION BLUE

AVERY BÍLAMERKINGAEFNI

CMYK - FJÓRLITUR

CYAN 40% / MAGENTA 0%
YELLOW 30% / BLACK 0%

CYAN 84% / MAGENTA 40%
YELLOW 0% / BLACK 62%

RGB - SKJÁLITUR

RED 165% / GREEN 211%
BLUE 188%

RED 38% / GREEN 67%
BLUE 105%

GRÁSKALI

BLACK 100%

BLACK 40%

SVARTHVÍTT

 BLACK 45%

 BLACK 0%

NEGATÍFT
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Ný símanúmer hjá HSN Fjallabyggð

Tekið hefur verið í notkun nýtt símkerfi 
hjá HSN Fjallabyggð

•   Nýtt aðalnúmer á Siglufirði er: ...432 - 4300
•   Beinn sími á deild er: ..................423 - 4390
•   Nýtt aðalnúmer á Ólafsfirði er:...432 - 4350
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ætlar þú 
að njóta þín 
við grillið?
Rafdrifinn snúningsteinn fylgir öllum 
Weber Genesis og völdum Weber Spirit 
grillum á meðan birgðir endast.

kaupauki
Weber snúningsteinn
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Smíðaskóli fyrir 7 – 12 ára (árgangur 2010-2015) hefur 
verið rekin undanfarinn ár og gengið vel.  Hann verður í 

boði í báðum byggðarkjörnum. Áætlum að hann verði núna 
í tvær vikur frá 11. – 21. júlí, en í fjóra daga báðar vikur 

þ.e.a.s.  mánud. þriðjud. miðvikud. og fimmtudaga frá 
kl.10:00 – 12:00 Ólafsfirði og á Siglufirði frá 13:00 – 15:00. 

Smíðaskólinn verður á sömu stöðum og undanfarinn ár. 
Börn eiga að hafa með sér verkfæri (hamar og sög)
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Marga hefur eflaust fýst að frétta af því hvernig gangi með 
eldi styrjunnar á Ólafsfirði. Í upphafi fréttar í Hellunni 
í október sl. sagði: „Brátt mun hefjast á Ólafsfirði eldi á 
verðmætustu fisktegund sem um getur í heiminum. Það er 
eldi á styrju en úr þeim fiski eru hrognin afar verðmæt, að 
jafnaði um ein milljón króna úr hverjum fiski. Eldið verður 
í kerjum í Hafbliki, gamla salthúsi Sigvalda Þorleifssonar. 
og er áformað að taka við fiskinum um áramótin, en hann 
hefur verið í eldi í stöð á Reykjanesi síðustu átta árin. Um 
eldið hefur verið stofnað félag, Hið norðlenska Styrjufélag. 
Félagið mun sækja um starfsleyfi á næstu dögum og í 
framhaldinu hefjast hlutafjáfsöfnun.”
Svo sagði m. a. í fréttinni en áætlanir gengu ekki eftir að 
styrjan kæmi um eða upp úr áramótum. Töf varð á að kerin 
kæmu til landsins og að auki voru flestir iðnaðarmenn í 
kóvit. Fyrstu sendingarnar af styrjunni komu til Ólafsfjarðar 
9. apríl og þær síðustu 27. apríl.

„Allar lifðu þær og enginn þeirra dó,“ segir Eyþór Eyjólfsson 
sem segja má að sé faðir styrjueldisins í Hafbliksstöðinni 
á Ólafsfirði. Hann á um helming í félaginu, en aðrir stórir 
hluthafar eru Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum, fyrrverandi 
eigendur Hugins í Vestmannaeyjum Rut Haraldsdóttir og Páll 
Guðmundsson og Kristmann Pálmason  eigandi fyrirtækisins 
Lava Sea food. Eyþór segist eiga von á því að á næstu 
dögum komi öflugur fjárfestingasjóður inn í eignaraðildina. 
Þá á Framfarafélag Ólafsfjarðar einnig hlut í félaginu, en 
hugmyndir um að flytja styrjurnar norður kviknuðu einmitt 
á kynningarfundi sem félagið stóð fyrir með Eyþóri á sínum 
tíma. Eyþór segir að fjármögnun hafi gengið mjög vel, sem sýnir 
að aðilar hafi mikla trú á verkefninu. Þá sé salan á afurðinni 
tryggð fyrirfram. Aðilar í Bretlandi og Bandaríkjunum séu 
tilbúnir að kaupa allt sem kemur frá Hafbliksstöðunni.

Búskapur frekar en eldi
Blaðamaður Hellunnar hitti Eyþór Eyjólfsson að máli 
á dögunum. Eyþór segir að í raun megi líta á starfsemina í 
Hafblikshúsinu frekar sem búskap en eldi. Málið snúist fyrst 
og fremst um að hugsa um velferð styrjunnar og henni líði sem 
best í kerjunum eða kvíunum. Þau eru hvert um sig 11 metrar  
að þvermáli þannig að mjög rúmt sé á dýrunum. Flutningurinn 
úr stöðinni Stolt Sea Food á Reykanesi (fyrirtæki sem er með 
flúrueldi við Reykjanesvirkun) var vel undirbúinn. Dýrin 
voru síðustu vikunar fyrir sunnan í fersku vatni eins og þau 
eru á Ólafsfirði í kjörhita 13-14 gráður. Hvert dýr var vigtað 
áður en að flutningnum kom. Alls komu 138 fiskar norður, 
meðalþyngd 56 kíló, það stærsta 130 kíló. Það sem búið 
er að kyngreina af dýrunum eru flest hrygnur en eftir er að 
kyngreina helminginn.

Fyrir skömmu kom á Ólafsfjörð sérfræðingur frá Þýskalandi, 
fiskeldisfræðingur sem unnið hefur í áratugi við að strjúka 
hrogn úr styrjum. Hann vinnur samkvæmt aðferð sem þróuð 
hefur verið í háskóla í Bremerhaven, sem hefur einkaleyfi á 
þessari tilteknu aðferð . „Ég býst við að við förum að kíkja í 
kerin í lok ágúst til að velja hrygnurnar sem verða stroknar í 
haust, líklega í september- október,” sagði Eyþór. Hann segir 
að í sjálfu sér skipti ekki máli hvenær og hve margar þeirra 
verði stroknar í upphafi. Þetta muni allt þróast með tímanum 
með tilliti til velferðar dýranna, en styrjan er öll komin á 
kynþroskaaldur og hrygnir á tveggja ára fresti, sem sagt að 
hrogn verða tekin úr hverju dýri á tveggja ára fresti.

Hvert dýr skrásett
Eins og áður segir er fylgst mjög vel með dýrunum og 
hugsað um þau eins og bóndi hugsar um sinn bústofn. 
„Við skráum hvern fisk og fylgjumst vel með honum. Þessi 
aðferð við hrognatökuna byggir á því að engum fiski verði 
slátrað. Það kom aldrei til greina hjá okkur enda þessi dýr í 
útrýmingarhættu,” segir Eyþór. Aðspurður um hversu stórt 
fjárhagsdæmið væri í kringum styrjurnar í Hafblikshúsinu 
sagði hann að það væri ekki tímabært að fjalla um það. „Það á 
svo mikið eftir að gerast. Ég á meira að segja eftir að ganga frá 
hluthafaskránni,” sagði Eyþór.
Hann er ekki aðeins „styrjubóndi“ á Ólafsfirði heldur er 
hann einnig verðandi skógræktarbóndi.  Hann er eigandi 
Bakka og Karlsstaða í Ólafsfirði og er þessa dagana að vinna 
við uppsetningu mikillar skógræktargirðingar á þessum 
landareignum.         

  ÞÁ
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Meðal efnis í blaðinu
Styrjueldið í Ólafsfirði.
Þjóðlagahátíðin á Siglufirði.
Fjölbreytt afþreying í sumar.

FRJÓ Menningrhátíð.
Birgir Gunnarsson í viðtali.
Íþróttafréttir í júní.
Nýr yfirhafnavörður.

Fótboltinn á Sigló.
Kona eins og ég!
Listaverkið Síldartorfan.
Margt fleira.

Þrír bankar 
í Arion appinu

arionbanki.is
Nú getur þú skoðað alla reikninga og kort 
í íslenskum bönkum í appinu okkar.

Mikill áhugi og bjartsýni 
um styrjurnar á Ólafsfirði

Styrjurnar komnar í körin og tilbúnar í ferðalagið til Ólafsfjarðar.

Styrjurnar affermdar og komið í eldiskörin í Ólafsfirði.
           Myndir frá Eyþóri.

 HELLAN 
júlíblaðið
 komið út.

Full af efni eins og venjulega.

Áskrift
Áskrift í síma: 467-1288 eða

 á netfangið: tunnan@tunnan.is
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verði stroknar í upphafi. Þetta muni allt þróast með tímanum 
með tilliti til velferðar dýranna, en styrjan er öll komin á 
kynþroskaaldur og hrygnir á tveggja ára fresti, sem sagt að 
hrogn verða tekin úr hverju dýri á tveggja ára fresti.

Hvert dýr skrásett
Eins og áður segir er fylgst mjög vel með dýrunum og 
hugsað um þau eins og bóndi hugsar um sinn bústofn. 
„Við skráum hvern fisk og fylgjumst vel með honum. Þessi 
aðferð við hrognatökuna byggir á því að engum fiski verði 
slátrað. Það kom aldrei til greina hjá okkur enda þessi dýr í 
útrýmingarhættu,” segir Eyþór. Aðspurður um hversu stórt 
fjárhagsdæmið væri í kringum styrjurnar í Hafblikshúsinu 
sagði hann að það væri ekki tímabært að fjalla um það. „Það á 
svo mikið eftir að gerast. Ég á meira að segja eftir að ganga frá 
hluthafaskránni,” sagði Eyþór.
Hann er ekki aðeins „styrjubóndi“ á Ólafsfirði heldur er 
hann einnig verðandi skógræktarbóndi.  Hann er eigandi 
Bakka og Karlsstaða í Ólafsfirði og er þessa dagana að vinna 
við uppsetningu mikillar skógræktargirðingar á þessum 
landareignum.         

  ÞÁ
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                          Rafvirkjar
Sími: 467 1364 /863 6171

Meðal efnis í blaðinu
Styrjueldið í Ólafsfirði.
Þjóðlagahátíðin á Siglufirði.
Fjölbreytt afþreying í sumar.

FRJÓ Menningrhátíð.
Birgir Gunnarsson í viðtali.
Íþróttafréttir í júní.
Nýr yfirhafnavörður.

Fótboltinn á Sigló.
Kona eins og ég!
Listaverkið Síldartorfan.
Margt fleira.

Þrír bankar 
í Arion appinu

arionbanki.is
Nú getur þú skoðað alla reikninga og kort 
í íslenskum bönkum í appinu okkar.

Mikill áhugi og bjartsýni 
um styrjurnar á Ólafsfirði

Styrjurnar komnar í körin og tilbúnar í ferðalagið til Ólafsfjarðar.

Styrjurnar affermdar og komið í eldiskörin í Ólafsfirði.
           Myndir frá Eyþóri.

 HELLAN 
júlíblaðið
 komið út.

Full af efni eins og venjulega.

Áskrift
Áskrift í síma: 467-1288 eða

 á netfangið: tunnan@tunnan.is
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Þjónustumiðstöð Fjallabyggðar
Laus staða 

Starfsmaður óskast í þjónustumiðstöð Fjallabyggðar.

Fjallabyggð leitar eftir áhugasömum einstaklingi til að sinna 
vatns- og fráveitumálum auk annarra almennra verkefna í þjónustumiðstöð. 

Æskilegt er að starfsmaðurinn hafi iðnmenntun á sviði pípulagna eða vélvirkjun.

Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí nk.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Sótt er um starfið rafrænt á Rafræn Fjallabyggð.

Nánari upplýsingar veitir bæjarverkstjóri
Birgir Ingimarsson í síma 893-1467 

 
 

Fjallabyggð er sveitarfélag nyrst á Tröllaskaga á Norðurlandi. Í sveitarfélaginu, sem telur rúmlega 2.000 í búa,  eru tveir þéttbýliskjarnar, 
bæirnir Ólafs�örður og Siglu�örður. Af um 2.000 íbúum sveitarfélagsins búa langflestir í þéttbýliskjörnunum tveimur, Siglufirði og 
Ólafsfirði.  Milli Siglu�arðar og Ólafs�arðar er aðeins um 16 km leið um Héðins�arðargöng.  Mikil náttúrufegurð er í Fjallabyggð og margar 
góðar gönguleiðir liggja um sveitarfélagið. Í Fjallabyggð eru tveir leikskólar, grunnskóli, framhaldsskóli og tónlistarskóli. 
Góð aðstaða er til íþróttaiðkunar.  Í Fjallabyggð eru landsþekkt söfn og menningarlífið blómstrar.  
Fjallabyggð er �ölskylduvænt sveitarfélag.  Allar upplýsingar um sveitarfélagið er að finna á www.fagnar.is og www.�allabyggd.is

FJALLABYGGÐ FAGNAR ÞÉR
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Farið skal eftir reglum um notkun merkis settum í mörkunarleiðarvísi.

HEILBRIGÐISSTOFNUN
NORÐURLANDS

HSN

MERKI

PANTONE  337 

PANTONE 7694

PANTONE

AVERY 777-029- MINT

AVERY 777-027- PASSION BLUE

AVERY BÍLAMERKINGAEFNI

CMYK - FJÓRLITUR

CYAN 40% / MAGENTA 0%
YELLOW 30% / BLACK 0%

CYAN 84% / MAGENTA 40%
YELLOW 0% / BLACK 62%

RGB - SKJÁLITUR

RED 165% / GREEN 211%
BLUE 188%

RED 38% / GREEN 67%
BLUE 105%

GRÁSKALI

BLACK 100%

BLACK 40%

SVARTHVÍTT

 BLACK 45%

 BLACK 0%

NEGATÍFT

Farið skal eftir reglum um notkun merkis settum í mörkunarleiðarvísi.
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Ný símanúmer hjá HSN Fjallabyggð

Tekið hefur verið í notkun nýtt símkerfi 
hjá HSN Fjallabyggð

•   Nýtt aðalnúmer á Siglufirði er: ...432 - 4300
•   Beinn sími á deild er: ..................423 - 4390
•   Nýtt aðalnúmer á Ólafsfirði er:...432 - 4350

FRÁ HEILBRIGÐISSTOFNUN 
NORÐURLANDS Í FJALLABYGGÐ
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