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Verkefnisstjórn og verkefnisstjóri 

Stjórn verkefnisins á Borgarfirði eystri skipa: 

 

Kristján Þ. Halldórsson, Byggðastofnun  

Helga Harðardóttir, Byggðastofnun 

Jón Þórðarson, fulltrúi sveitarstjóra Múlaþings á Borgarfirði 

Signý Ormarsdóttir, yfirverkefnastjóri hjá Austurbrú 

Stefán Bogi Sveinsson, fulltrúi SSA  

Óttar Már Kárason, fulltrúi íbúa 

Elísabet Dögg Sveinsdóttir, fulltrúi íbúa 

Verkefnisstjóri er Alda Marín Kristinsdóttir. 

 

Jóney Jónsdóttir var fulltrúi SSA 2018-2019. 

Eva Pandora Baldursdóttir var fulltrúi Byggðastofnunar 2018-2020. 
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Inngangur 
Betri Borgarfjörður er eitt undirverkefna Brothættra byggða og hófst með vel sóttu 

íbúaþingi í febrúar 2018. Þar voru helstu hugðarefni íbúa rædd og stefna verkefnisins 

gróflega mótuð. Þá voru einnig fulltrúar íbúa í verkefnisstjórn kosnir. 

 

Markmið og tilgangur verkefnis í Brotthættum byggðum 
Markmiðið með Brothættum byggðum er að stöðva viðvarandi fólksfækkun í smærri 

byggðakjörnum og í sveitum landsins. Verkefnið er unnið með því að fá fram skoðanir 

íbúanna sjálfra á framtíðarmöguleikum heimabyggðarinnar og leita lausna á þeirra 

forsendum í samvinnu við ríkisvaldið, landshlutasamtök, atvinnuþróunarfélag, 

sveitarfélagið, brottflutta íbúa og aðra. 

 

M.1 Forgangsröðun íbúaþings 2018 sem verkefnismarkmið Betri Borgarfjarðar taka mið af. 
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Undirmarkmið verkefnisins eru þessi:  

• Að auka viðnámsþrótt brothættra byggðarlaga gegn hnignun svo sem fólksfækkun, 

skekktri aldursdreifingu og áföllum í atvinnulífi.  

• Að virkja frumkvæði og samtakamátt íbúa og auka vitund þeirra um eigin þátt í þróun 

samfélagsins.  

• Að gefa íbúum kost á að taka þátt í forgangsröðun málefna.  

• Að stilla saman strengi ríkis, sveitarfélags, opinberra stofnana, atvinnulífs og íbúa í 

ákvörðunum sem varða viðkomandi byggðarlag.  

• Að nýta verkefnið til að vekja athygli á viðfangsefnum sem eiga við í fleiru en einu 

byggðarlagi og leita lausna á þeim í samstarfi við stjórnvöld og aðra hagsmunaaðila. 

 

Á árinu var lögð fyrir íbúakönnun á 

Borgarfirði til að meta stöðu og árangur 

verkefnisins, auk þess að afla gagna um 

samfélagið almennt. Niðurstöður hennar 

voru kynntar á íbúafundi ársins og eru 

fylgiskjal við þessa skýrslu. Þar var m.a. 

tekin saman íbúaþróun síðustu ára og íbúa- 

og aldurssamsetning. Eins og mynd 2 sýnir 

hefur íbúum tekið að fjölga aftur eftir 

nokkuð langt tímabil fólkfækkunar sem 

náði (vonandi) lægsta punkti árið 2018, 

sama ár og verkefnið hóf göngu sína.  

Á mynd 3 má sjá aldursdreifingu íbúa á 

þremur tímabilum. Íbúum fækkaði til 

ársins 2018 en hefur fjölgað aftur. 

Aldurshópurinn 0-18 ára er fámennastur árið 2020 en fjöldi íbúa á aldursbilinu 20-39 ára 

gefur ákveðna möguleika á að fjölgun gæti orðið í yngsta aldurflokki á næstunni. 

 

M.2 Mannfjöldaþróun í Borgarfjarðarhreppi 2015-2021 

M.3 Aldursdreifing íbúa í Borgarfjarðarhreppi á þremur tímabilum: 2015 – 2018 – 2020 
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Meginniðurstöður 

2021 er síðasta heila ár verkefnisins Betri Borgarfjörður en það hóf göngu sína árið 2018. 

Heimastjórn, í samstarfi við sveitarfélagið Múlaþing óskaði formlega eftir framlengingu 

verkefnisins um eitt ár en var þeirri beiðni hafnað. Kannski má meta það svo að velgengni 

verkefnisins hafi orðið til þess að ekki þótti ástæða til framlengingar. Borgfirðingar hafa 

enda ekki setið auðum höndum frekar en fyrr. Þrátt fyrir að Covid-19 hafi enn hrellt íbúa 

Borgarfjarðar eins og aðra og haft áhrif á framgang ýmissa verkefna verður ekki séð að 

það muni hægja á framkvæmdagleðinni nema tímabundið. 

Helstu verkefni ársins hafa falist í að styðja við styrkþega síðustu ára að ná sínum 

markmiðum, styðja við vöruþróun og nýsköpun borgfirskum fyrirtækjum og má þar 

nefna þróun og framleiðslu matvæla sérstaklega. Ný íbúðarhús, bæði til heilsársbúsetu og 

sumarhús, hafa risið á undanförnu ári og þá á sér stað mikil uppbygging hjá 

ferðaþjónustuaðilum í firðinum. Ferðasumarið á Borgarfirði var með miklum ágætum 

enda veðurblíðan einstök. Loksins sér fyrir endann á vegaframkvæmdum á 

Borgarfjarðarvegi en þeim mun ljúka haustið 2022 og verður þá komið bundið slitlag á 

alla 70 kílómetrana sem liggja milli Egilsstaða og Borgarfjarðar. Málefni tengd 

sjávarútvegi hafa einnig verið í brennidepli en eftir að fundargestir íbúafundar á vegum 

verkefnisins sendu frá sér ályktun um stöðu sjávarútvegsmála á Borgarfirði árið 2020 

tókst að fá tímabundna lokun á „skápinn“ svokallaða, með tilheyrandi hagræði fyrir 

borgfirska smábátasjómenn. Rúmlega ár er liðið frá því Borgarfjarðarhreppur 

sameinaðist Djúpavogshreppi, Seyðisfjarðarkaupstað og Fljótsdalshéraði í sveitarfélagið 

Múlaþing. Verkefnisstjóri og verkefnisstjórn Betri Borgarfjarðar hafa átt gott samstarf við 

heimastjórn Borgarfjarðar á tímabilinu. 

 

Meginmarkmið og starfsmarkmið byggðalags - stöðumat 

Hér fyrir neðan má sjá samantekt og stöðu markmiða sem íbúar settu sér í upphafi 

verkefnisins. Meginmarkmiðin eru fjögur en undirmarkmiðin eru 46 talsins og taka á 

fjölbreyttum þáttum, allt frá því að efla félagslíf og yfir í heilbrigðis- og samgöngumál. 

 

Meginmarkmið 1 – Gott mannlíf 
Starfsmarkmið 0%  25% 50% 75% 100%  Skýringar 
1.1 Samfélagssáttmáli 
íbúa 

     Ákveðið að taka út 
markmiðið á íbúafundi 
2020 

1.2 Búðin Borgarfirði 
miðpunktur 
samfélagsumræðu 

    X Stöðugt markmið 

1.3 Ferill um móttöku 
nýrra íbúa 

 X    Lítið verið unnið í 

1.4 Efling erlendra 
íbúa / íslenskukennsla 

    X 4 íslenskunámskeið 
verið haldin frá 
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upphafi fyrir 18 nem. í 
heildina. 

1.5 Tryggja aðgang að 
raunfærnimati 

    X Austurbrú kynnti 
raunfærnimat o.fl. 
2020 – 2 einst. nýtt 
leiðina 

1.6 Viðburðadagatal á 
vef Borgarfjarðar 

    X Á vefnum 
borgarfjörðureystri.is 
og á vegg í Búðinni 

1.7 Efling afþreyingar 
og félagsstarfs íbúa 

    X Konfektgerð, 
Lindarbakki, viðburðir 
á vegum Búðarinnar, 
kynningarfundir, 
UMFB (frisbígolf, 
ærslabelgur, 
gönguskíðabraut), 
barnamenning, 
íslenskukennsla o.fl.  
Covid-19 hefur haft 
áhrif á félagsstarf. 

1.8 Stofnun og virkjun 
fjarbúafélags 

    X Stofnað 2018. 

1.9 Íþróttaæfingar f. 
börn (UMFB) 

   X  Tómstunda- og 
íþróttastyrkir svfél. f. 
börn auk nýrrar 
afþreyingar fyrir alla 
fjölskylduna (t.d. 
frisbeegolf, 
ærslabelgur, 
göngskíðaspor) 

1.10 Þjónustukönnun      X Framkvæmd í febrúar 
21 og niðurstöður 
kynntar á íbúafundi í 
mars 21 (sjá fskj.) 

1.11 Regluleg 
tómstundanámskeið 
og fræðsluerindi 

    X Konfektgerð, Man & 
Biosphere, 
fræðsludagur 
Búðarinnar, 
barnamenning, 
bíókvöld, 
stuttmyndahátíð, 
Ferðamálahópur o.fl.  
Covid-19 hefur haft 
áhrif. 

Meginmarkmið 2 – Fjölbreytt atvinnulíf 
Starfsmarkmið 0% 25% 50% 75% 100% Skýringar 
2.1 Frekari fullvinnsla 
matvæla 

   X  Blábjörg – bjór, gin, 
landi. Sporður hf.  
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2.2 Fá úthlutun úr 
sérstöku aflamarki 
BST 

 X    Ekkert til úthlutunar á 
tímabilinu. Heimastj. 
heldur verkefni 
gangandi. 
Tímabundin lokun 
„skápsins“ staðfest af 
KÞJ fyrir árið 2021. 

2.3 Úrbætur í höfninni, 
aukið legurými og 
löndunarpláss 

   X  Verk fer í útboð, 
verður unnið og lokið 
á árinu 2022. 

2.4 
Samfélagsmiðstöðin 
Fjarðarborg 

  X   Lokið við teikningar og 
unnið að uppmælingu 
húss. Endurbætur á 
húsi eru á 
fjárhagsáætlun 
Múlaþings. Hefur 
dregist v. Covid-19. 

2.5 Fjarstörf X     Lítið gerst en öll störf 
sem teljast fjarstörf 
með möguleika á 
starfsaðstöðu i 
Fjarðarborg auglýst. 

2.6 Endurbætur á efri 
hæð Fjarðarborgar 

 X    Sjá 2.4. 

2.7 Efling 
ferðaþjónustunnar 

    X Íslenska ferðasumarið 
á Austurlandi 2021. 
Stækkun Blábjarga, 
íb.húsnæði fyrir 
starfsf. í fþj. Aukið 
þjónustuframboð, 
Lindarbakki, 360°BFJ 

2.8 Samræmt 
markaðssetningarátak 
ferðaþjónustunnar 

    X Ferðamálahópur Bfj. 
vinnur að kynningar-
myndbandi fyrir 
Borgarfjörð. Verður 
birt vor 2022. 360°BFJ. 

2.9 Miðlæg sölusíða f. 
ferðaþjónustuna 

     Ákveðið að taka út 
markmiðið á íbúafundi 
2020 

2.10 Borgarfjörður 
Escape 

     Ákveðið að taka út 
markmiðið á íbúafundi 
2020 

2.11 Bátsferðir f. 
ferðamenn 

     Ákveðið að taka út 
markmiðið á íbúafundi 
2020 

2.12 Handverkshús X     Ekkert viðunandi 
húsnæði fundist 

2.13 Bátasafn í 
Bræðslunni 

 X    Styrkur til verkefnisins 
úr sjóði BB 2018 
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2.14 Gamla 
kaupfélagið fær nýtt 
hlutverk 

   X  Verið að endurbyggja í 
samstarfi við 
Minjastofnun. Bjór, gin 
og landabrugg hafið. 
Opnar 2022. 

2.15 
Innanhússskipulag í 
Hafnarhúsi 

    X Starfsemi yfir 
sumartímann. Lyfta 
sett upp vetur 21/22 

2.16 Efling 
frumkvöðla- og 
nýsköpunarstarfs 

    X M.a. Íslenskur dúnn 
ehf. og landvarsla á 
Víknaslóðum, Blábjörg 
í þróun drykkja/ 
matvæla/spa vara 

Meginmarkmið 3 – Öflugir innviðir 
Starfsmarkmið 0% 25% 50% 75% 100% Skýringar 
3.1 Opnun 
matvöruverslunar 

    X Lokið 2018 

3.2 Efling  og 
stuðningur við rekstur 
verslunar 

    X Styrkir fyrir verslun í 
strjálbýli nauðsynlegir. 
Styrkir úr 
frumkvæðissjóði BB. 

3.3 Bundið slitlag BFJ-
EGS 

   X  Lokaáfanginn Eiðar-
Laufás (15 km) hófst 
2021 og lýkur 2022 

3.4 Tvöföldun vegar út 
í Höfn 

 X    Breikkaður að hluta og 
útskot sett 2018. Að 
öðru leyti ólokið. 

3.5 Bætt GSM samband 
BFJ-EGS 

   X  Bætt samband í 
Njarðvíkurskriðum, 
Njarðvík og á 
Vatnsskarði en 
gloppótt á Héraði og 
inni á sveit 

3.6 Ljósleiðari í sveitir 
Borgarfjarðar 

    X Lokið 2019. 

3.7 Þjónusta læknis og 
hjúkrunarfræðings 

    X Hjúkrunarfræðingur í 
50% starfi á 
Borgarfirði + 
fjarlækningar frá 
hausti 2019. Sjúkrabíll 
2020. 

3.8 Tilraunaverkefni 
um fjarlækningar 

   X  Covid-19 hægir á 
verkefninu. 

3.9 Aukin þjónusta við 
aldraða 

    X Hjúkrunarfræðingur. 
Heitur matur í 
hádeginu fyrir þau 
sem vilja 

3.10 Uppbygging 
íbúðarhúsnæðis 

    X 4 nýjar íbúðir svfél. 
teknar í notkun vor 
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2021. 5 íb.hús í 
byggingu og flutt inn í 
2 á árinu.   

3.11 Leigumiðlun  X    Fjarbúafélag. Lítið 
áunnist. 

3.12 Tekjuskerðing 
grunnskóla v. 
Jöfnunarsjóðs 

X     Engin framlög frá 
2018. Ákveðið 2021 að 
skólastj. í Fellaskóla á 
Héraði tæki að sér 
stjórn skólans. 

Meginmarkmið 4 – Einstakt umhverfi 
Starfsmarkmið 0% 25% 50% 75% 100% Skýringar 
4.1 Sögu- og uppl.skilti    X  Fjarbúafélag fékk styrk 

til verkefnisins 2019. 
Enn óuppsett. 360°BFJ 

4.2 Umhverfis- og 
hreinsunardagar 

    X Ca. 2x á ári. 
Plokkdagar, 
úrbótaganga, ákveðin 
svæði tekin í fóstur. 
Mörg íbúðarhús og 
atvinnuhúsnæði fengið 
andlitslyftingu á 
verkefnistímanum. 

4.3 Aukin sjálfbærni  X     Einkum í nýtingu 
matvæla. 

4.4 Bfj. sem 
náttúruskoðunarsvæði 

   X  Fyrirhugaður 
núttúrugluggi Bfj í 
Hafnarhúsi. 360°BFJ, 
landvarsla. 

4.5 Endurskoðun 
aðalskipulags 

X     Múlaþing mun þurfa 
að taka upp 
aðalskipulag v. 
sameiningar. 

4.6 Landvarsla á 
Víknaslóðum 

    X Landvarsla farið fram 
á Víkum og í Stórurð 
frá 2018. Þarf nú að 
leggja áherslu á 
lengingu viðveru 

4.7 Plastpokalaus Bfj   X   Búðin er plastpokalaus 
frá upphafi en þarf að 
leggja meiri áherslu á 
úrlausnir í sorpmálum 

4.8 Lagfæring gatna, 
gangstétta og 
götulýsingar 

  X   Götulýsing bætt 2021. 
Aðalgata þorpsins er 
skilavegur hjá 
Vegagerðinni 2022.  
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Styrkir 2021 
Þann 16. júní var rúmum sjö milljónum króna úthlutað úr frumkvæðissjóði Betri 

Borgarfjarðar til 16 samfélagseflandi verkefna. Alls bárust 22 umsóknir í sjóðinn frá 13 

konum og 6 körlum og er er það í fyrsta sinn á verkefnistímanum sem konur eru 

meirihluti umsækjenda. Áætlaður heildarkostnaður verkefna er tæplega 33 m.kr. en sótt 

var um styrki fyrir rúmlega 19 m.kr. Formleg úthlutunarathöfn fór fram í Hafnarhúsinu á 

Borgarfirði eystra. Segja má að athöfnin hafi verið fámenn en góðmenn þar sem veður 

setti strik í reikninginn en tveir styrkþegar lentu í hrakningum á Vatnsskarði eystra þar 

sem snjóaði hressilega þetta sumardagssíðdegi. Allir komust þó á leiðarenda. Var þetta 

síðasta sjóðsúthlutun verkefnisins en þær hafa alls verið fjórar á tímabilinu. 

Styrkupphæðin 2021 skiptist niður á eftirfarandi verkefni: 

Fyrirtæki/einstaklingur Styrkt verkefni Upphæð 
Já sæll / Bryndís Snjólfs og 
Eyrún Hrefna Helgadóttir 

Lindarbakki – viðburðaröð sumarið 2021 450.000 

Helgi Hlynur Ásgrímsson Kjólsvík 400.000 
Kata Sumegi Waves Project 250.000 
Ungmennafélag Borgarfjarðar Slóðavél fyrir gönguskíðaiðkun 250.000 
Christer Magnusson Púttvöllur 160.000 
Guðrún Benónýsdóttir Sýningarröð í Glettu 500.000 
Elín Elísabet Einarsdóttir Hótel Nýlundabúðin 700.000 
Minjasafn Austurlands Skráning muna í Lindarbakka (II) 500.000 
Blábjörg ehf. Hönnun umbúða fyrir bjórframleiðslu 600.000 
Elsa Katrín Ólafsdóttir Afkomendur Borgarfjarðar 700.000 
Blábjörg ehf. Dósavél 1.000.000 
Aldís Fjóla B. Ásgeirsdóttir Lagasmíðar á Borgarfirði eystra 400.000 
Gusa ehf. Minnkuð matarsóun 500.000 
Elísabet Dögg Sveinsdóttir Nuddstofa 320.000 
Lindsey Lee Innileikvöllur 120.000 
Hafþór Snjólfur Helgason Sýndarferðalag um gamla Borgarfjarðarhrepp 500.000 

 

Ljóst er að vegna Covid-19 hefur orðið dráttur á einhverjum verkefnum; viðburðir hafa 

frestast sökum samkomutakmarkana og þá hafa í einhverjum tilvikum orðið tafir á 

afhendingu tækja og tóla vegna lengds afgreiðslutíma erlendis frá.  

Heimtur á lokaskýrslum frá fyrri styrkárum eru almennt með ágætum. Af samtals 44 

styrktum verkefnum frá fyrri úthlutunum er eitt verkefni frá 2018 sem hefur enn ekki 

skilað lokaskýrslu og tvö frá 2019.  

Hér má sjá yfirlit yfir fjölda styrktra verkefna á verkefnistímabilinu, heildarkostnað 

verkefna og heildarúthlutunarupphæð hvers árs. 

 M.5 Styrkjayfirlit 2018-2021 
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Fundahöld 

Verkefnisstjórn fundaði á eftirtöldum dagsetningum árið 2021: 

9. mars Fjarfundur. 

23. mars Staðfundur verkefnisstjórnar og íbúafundur. Verkefnisstjórn fundaði 
einnig með heimastjórn Borgarfjarðar. 

6. maí  Fundur úthlutunarnefndar vegna styrkja 2021. 

11. maí Fjarfundur vegna úthlutunar 2021. 

29. október  Fjarfundur. 

 

Í skjóli 50 manna samkomutakmarkana var haldinn árlegur íbúafundur þann 23. mars. 

49 gestir sóttu fundinn sem gekk afar vel. Þar kynnti verkefnisstjóri stöðu verkefnisins og 

Tinna Halldórsdóttir hjá greiningarsviði Austurbrúar kynnti niðurstöður íbúakönnunar 

sem lögð var fyrir í lok febrúar. Listakonurnar Elín Elísabet Einarsdóttir og Rán 

Flygenring sendu fundargestum rafræna kveðju og frumsýndu stuttmynd sem þær gerðu 

M.4 Frá síðustu úthlutun úr frumkvæðissjóði Betri Borgarfjarðar. (Mynd: Elísabet D. Sveinsdóttir) 
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um verkefni sem þær hlutu styrk fyrir úr frumkvæðissjóði Betri Borgarfjarðar árið 2020, 

Nýlundabúðina. Fulltrúar fyrirtækjasviðs Byggðastofnunar kynntu sína þjónustu og síðan 

gafst íbúum tækifæri á að endurmeta verkefnismarkmiðin. Íbúar voru vel með á nótunum 

og komu fram nýjar og gagnlegar ábendingar og vísar að verkefnum á þessum fundi.  

 

Hugleiðingar verkefnisstjóra 
Eins og hefur verið komið inn á í þessari skýrslu hefur heimsfaraldur Covid-19 áfram sett 

sitt mark á verkefnið eins og árið þar áður hjá Borgfirðingum. Tafir hafa orðið á 

verkefnum og fyrirtækjarekendur hafa þurft að aðlaga sig að breyttum aðstæðum. Þó 

hefur gríðarmargt gengið vel og hér er tæpt á því helsta. 

Hér fyrr í skýrslunni var minnst á ályktun sem íbúar sendu frá sér í kjölfar íbúafundar 

árið 2020 um stöðu sjávarútvegsmála í plássinu. Í henni var óskað úrbóta á þremur 

atriðum; að Borgarfjörður fengi úthlutað úr sértækum aflaheimildum Byggðastofnunar, 

að strandveiðikerfinu yrði breytt þannig að heimildir á austanverðu landinu nýttust á 

besta krókaveiðitíma í landshlutanum og að lokað yrði á togveiðar stærri skipa í 
„skápnum“ svokallaða út af Glettinganesi, þ.e. á heimamiðum borgfirskra smábáta.  

Fulltrúar Betri Borgarfjarðar og fulltrúar heimastjórnar Borgarfjarðar áttu fundi með 

fulltrúum sjávarútvegsráðuneytisins og atvinnuveganefnd Alþingis á árinu sem síðan 

leiddi til þess að Kristján Þór Júlíusson, þáverandi sjávarútvegsráðherra skrifaði undir 

reglugerð um tímabundna lokun skápsins fyrir togveiðum fyrir árið 2021. Öruggt má telja 

að þessi aðgerð skipti sköpum fyrir borgfirska smábátasjómenn á árinu og var því afar 

ánægjulegt þegar fréttir bárust af því að núverandi sjávarútvegsráðherra, Svandís 

Svavarsdóttir, hefði í byrjun mars 2022 undirritað reglugerð um árlegt bann við veiðum 

með fiskibotnvörpu á svæði innan 12 sjómílna í skápnum út af Glettinganesi. Gildir þessi 

lokun frá júlí og fram í desember ár hvert.  

Ferðaþjónusta hefur verið vaxandi atvinnugrein á Borgarfirði eins og víðar á landinu 

undanfarin ár. Covid-19 hefur reynst greininni erfitt en segja má að með samstilltu átaki 

ferðaþjónustuaðila á Borgarfirði og veðurguða hafi hún þrátt fyrir allt dafnað á árinu. Eftir 

erfiðan vetur sem einkenndist af þröngum samkomutakmörkunum lét sumarið sjá sig og 

íslenskir ferðamenn kepptust um að heimsækja fjörðinn fagra, líkt og árið 2019. Mikið 

var að gera á hótelum og veitingastöðum á Borgarfirði, ferðaþjónustan Álfheimar hélt 

áfram að laða til sín gönguþyrsta Íslendinga sem nutu einstakrar náttúru á Víknaslóðum 

og Blábjörg gerðu vel við sína gesti með mat og drykk úr hráefnum úr landshlutanum. 

KHB brugghús tók flugið og ætti nú hver Íslendingur að hafa séð umfjallanir um 

borgfirskan landa, gin og bjór – og jafnvel líka smakkað. Já sæll í Fjarðarborg stóð 

tónleikavaktina og Bræðslan, sem því miður þurfti að aflýsa árið 2020, var aftur haldin í 

lok júlí en daginn eftir hátíðina voru sóttvarnaraðgerðir og samkomutakmarkanir hertar 

á ný. Álfacafé hélt áfram að vera skyldustopp fyrir svanga ferðamenn og Hafnarhúsið er 

að hasla sér völl sem viðkomustaður þegar lundinn er heimsóttur í Hafnarhólma. 

Ferðamálahópur í samstarfi við Skúla Andrésson Framnesing vann að gerð 

kynningarmyndbands um Borgarfjörð og Víknaslóðir sem frumsýnt verður 2022. 
verkefnið hlaut styrk úr frumkvæðissjóði 2020 en hefur dregist að ljúka vegna Covid-19. 
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Það er ekki bara tónlistin sem er í hávegum höfð á Borgarfirði því í sumar stóð Guðrún 

Benónýsdóttir listakona fyrir sýningaröð á efstu hæð Hafnarhússins, annað árið í röð. Þá 

stóðu þær Elín Elísabet Einarsdóttir og Rán Flygenring fyrir opnun Hótel 

Nýlundabúðarinnar við höfnina í sumar. Verkefnið er sjálfstætt framhald af 

Nýlundabúðinni sem þær settu upp í fuglaskoðunarhúsinu í Hafnarhólma sumarið 2020. 

Þessir lunda-listgjörningar hafa mælst afar vel fyrir hjá íbúum og gestum Borgarfjarðar 

og hlotið athygli í fjölmiðlum. Þá sáu Bryndís Snjólfsdóttir og Eyrún Hrefna Helgadóttir, í 

samstarfi við sjálfboðaliða, fyrir reglulegum opnunum í Lindarbakka í sumar auk 

viðburða í og við torfbæinn fallega sem er einn af mörgum aðdráttaröflum Borgarfjarðar. 

Öll þessi verkefni hlutu styrki úr frumkvæðissjóði Betri Borgarfjarðar.  

Á haustmánuðum komu Elín Elísabet og Rán aftur til að halda fuglateiknismiðju fyrir börn 

og fullorðna í tilefni af BRAS – barnamenningarhátíð Austurlands og í leiðinni varð til eins 

konar stuttmyndahátíð, þar sem þær frumsýndu stuttmynd um fyrrnefnt verkefni þeirra, 

Hótel Nýlundabúðina en við sama tækifæri sýndi Rúnar Pétur Hjörleifsson 

snjóbrettakappi sína stuttmynd, Fjörd Lines. Íbúar tóku þátt í Dögum myrkurs á 

Austurlandi og fóru í ljósagöngu um þorpið þar sem ýmsar myrkraverur kættu (og 

kannski grættu?) viðstadda. Búðin á Borgarfirði, viðburðahaldarar á Lindarbakka og 

Blábjörg stóðu svo fyrir árlegum jóladegi í desember sem var vel sóttur af heimafólki og 

nærsveitungum. 

Fjórir matvælaframleiðendur frá Borgarfirði tóku þátt í Matarmóti Matarauðs 

Austurlands í byrjun október. Sporður hf., Blábjörg/KHB brugghús, nautgripabændurnir 

Margrét Hjarðar og Jakob Sigurðsson í Njarðvík og Fiskverkun Kalla Sveins kynntu sínar 

vörur á fjölmennri samkomu í Hótel Valaskjálf á Egilsstöðum.  

Húsbyggingar og fegrun umhverfis hafa verið áberandi á árinu. Í mars fluttu fyrstu íbúar 

inn í tvö ný parhús sem Borgarfjarðarhreppur lét byggja veturinn 2020-2021. Einkaaðilar 

hafa líka tekið við sér í byggingu nýs húsnæðis og hafa tvö íbúðarhús risið og tvö ný 

sumarhús eru í byggingu. Þá hefur verið tekinn grunnur að atvinnuhúsnæði undir 

vatnsverksmiðju í landi Geitlands og  ferðaþjónustan Álfheimar að byggja íbúðarhúsnæði 

fyrir starfsfólk. Blábjörg munu hefja byggingu starfsmannahúsnæðis á árinu 2022 auk 

þess sem tekinn hefur verið grunnur að nýbyggingu við Blábjörg þar sem rísa munu níu 

ný hótelherbergi auk glæsilegrar heilsulindar þar sem m.a. boðið verður upp á bjór- og 

þaraböð. Þá stendur til að stækka útisvæðið enn frekar. Á árinu hafa mörg hús í þorpinu 

einnig fengið andlitslyftingu, nýja umferð af málningu eða verið klædd upp á nýtt. Þess 

má geta að nægt framboð á íbúðalóðum er á Borgarfirði og áhugasöm ættu að kynna sér 

það nánar. 

Nú sér fyrir endann á vegagerð á Borgarfjarðarvegi en nú er einungis eftir óklæddur 15 

km vegkafli á Borgarfjarðarvegi frá bænum Laufási að Eiðum á Fljótsdalshéraði. Verkið 

fór í útboð á vordögum 2021 og framkvæmdir hófust þá um sumarið. Verklok eru áætluð 

seinni hluta árs 2022 og verður þá hægt að aka á bundnu slitlagi bæði fram og til baka frá 

Borgarfirði. Verkið var upphaflega á framkvæmdaáætlun Samgönguáætlunar fyrir árin 
2024-2026 en var flýtt vegna Covid-19.  
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Á tímabilinu hefur Austurbrú staðið fyrir fjórum íslenskunámskeiðum fyrir erlenda íbúa 

á Borgarfirði og hafa nemendur alls verið um 20. Það er sem fyrr Tinna Jóhanna 
Magnusson, kennari við Grunnskólann á Borgarfirði sem sér um kennsluna. 

Samfélagsmiðstöðin Fjarðarborg er ein stærsta fjárfesting sveitarfélagsins Múlaþings á 

Borgarfirði næstu árin en markmið verkefnisins er að efla atvinnumöguleika á Borgarfirði 

eystra, búa til sterka umgjörð um félagsheimilið Fjarðarborg, nýta möguleika hússins 

betur en nú er gert og efla Borgarfjörð sem áhugaverðan búsetukost. Samfélagsmiðstöð 

er m.a. vettvangur fyrir hverskonar menningarstarfsemi, störf án staðsetningar, 

starfaferðalanga og „klaksetur góðra hugmynda“. Verkefnið hlaut 800.000 kr. styrk úr 

Uppbyggingarsjóði Austurlands 2020 til að þróa hugmyndina í kringum 

Samfélagsmiðstöðina Fjarðarborg, 5 milljóna króna styrk úr frumkvæðissjóði Betri 

Borgarfjarðar árið 2020 og 10 milljóna króna styrk úr öndvegissjóði Brothættra byggða 

(viðbragð við Covid-19) árið 2020 en fjármagnið er ætlað í framkvæmdir á efri hæð 

Fjarðarborgar. Hins vegar hefur framkvæmdum seinkað töluvert, bæði vegna Covid-19 

en gott verður þegar skriður kemst á verkefnið aftur.  

Samstarf verkefnisstjóra við Borgfirðinga, styrkþega, verkefnisstjórn Betri Borgarfjarðar, 

sveitarstjórn Borgarfjarðarhrepps og Múlaþings og heimastjórn Borgarfjarðar hefur nú 

sem fyrr verið einstaklega góð. Flestir styrkþegar hafa gert sitt besta í skrítnum 

aðstæðum til að láta verkefnin sín ganga upp og þrátt fyrir allt hafa flest okkar markmið 

náð framgangi og blómstrað á árinu. Verkefnisstjóri verður ekki vör við annað en að íbúar 

séu ánægðir með framgang verkefnisins og þau markmið sem náðst hafa og eru í vinnslu 

og eru boðnir og búnir að aðstoða eftir þörfum og taka þátt – enda væri verkefnið ekki á 

þeim stað sem það er í dag ef ekki væri fyrir áhuga og frumkvæði íbúa.  

 

 

Borgarfirði eystra, 18. mars 2022 
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