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ÁGRIP 

Í ritgerð þessari er fjallað um rannsókn sem höfundur hennar gerði á skipulögðu 

tómstundastarfi á Húsavík og Reyðarfirði.  Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna 

hvort fólksfækkunin á Húsavík og breytingarnar í atvinnulífinu og á atvinnutækifærum 

hafi haft áhrif á skipulagt tómstundastarf í bænum.  Ætlunin var að kanna hvaða 

væntingar formenn félaga í skipulögðu tómstundastarfi á Húsavík hafa til þess að fá 

stórt iðnfyrirtæki í bæinn.  Hvort uppbyggingin á Reyðarfirði og starfsemi Alcoa 

Fjarðaáls sf. hafi haft áhrif á skipulagt tómstundastarf bæjarbúa og hvort gera megi ráð 

fyrir svipuðum áhrifum á Húsavík ef af uppbyggingu verður þar.  Rannsóknin byggir á 

viðtölum við formenn tíu sambærilegra tómstundafélaga sem til staðar voru í báðum 

bæjarfélögunum, æskulýðsfulltrúa sveitarfélaganna og umsjónarmenn félagsmiðstöðva 

fyrir grunnskólanemendur. 
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INNGANGUR 

Höfundur þessa verkefnis hefur á undanförnum nítján árum verið búsettur á Húsavík í 

Norðurþingi í Þingeyjarsýslum og hefur því áhuga á ýmsum þáttum sem snúa að 

búsetuskilyrðum í bæjarfélaginu hvað varðar atvinnumöguleika, skólamál, þjónustu og 

möguleika á þátttöku í íþrótta- og tómstundastarfi.  Undanfarin tíu til tuttugu ár hafa 

miklar breytingar átt sér stað í sveitarfélaginu hvað varðar atvinnutækifæri og áhrif 

þeirra á aldurssamsetningu íbúa bæjarins en samkvæmt mannfjölda tölum frá Hagstofu 

Íslands (2010) hefur fólksfækkun verið um 8% á síðustu tíu árum.  Á umræddu árabili 

hafa mörg framleiðslu- og þjónustufyrirtæki horfið úr bænum, en fá komið ný inn í 

staðinn.  Fiskvinnsla og útgerð voru lengi einn stærsti atvinnuvegurinn í bænum.  Gerðir 

voru út togarar bæði til bolfisks- og rækjuveiða og voru bæði skip og landvinnsla í eigu 

Húsvíkinga.  Árið 2002 komst fiskvinnslan í eigu Vísis hf. í Grindavík (Vísir hf., 2005), 

togararnir voru seldir úr bænum, rækjan hvarf af miðunum svo rækjuveiðum og vinnslu 

var sjálfhætt.  Því lögðust mörg störf af á þeim vettvangi.  Samdráttur hefur einnig átt 

sér stað í þjónustu sjúkrahússins og hefur til að mynda fæðingardeildin verið lögð niður 

og þurfa húsvískar konur nú að fæða börn sín á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri. 

Bæjarfélagið missti einnig mikið þegar annar stór atvinnurekandi, Kaupfélag 

Þingeyinga, var keyrt í þrot árið 1999.  Kaupfélagið rak matvöruverslanir í bænum, 

byggingavöruverslun, áburðar og fóðursölu til bænda, brauðgerð, mjólkurvinnslu, 

kjötvinnslu og sláturhús.  Það átti hlut í fiskvinnslunni og útgerðarfyrirtækjum.  Þá átti 

það einnig stóran þátt i að koma á fót fyrirtæki sem flutti inn bolvið, sagaði hann í borð 

og þurrkaði í sérstökum þurrkklefum.  Í tengslum við það fyrirtæki var einnig sett á fót 

parketframleiðsla.  Þessi tvö fyrirtæki áttu sinn þátt í að rekstur kaupfélagsins var 

stöðvaður.  Þar af leiðandi töpuðust mörg stjórnunar- og skrifstofustörf úr bænum.  

Mjólkurvinnslan var flutt til Akureyrar, yfirstjórn verslananna fluttist til Samkaupa í 

Keflavík og Húsasmiðjunnar í Reykjavík, kjötvinnslunni og sláturhúsinu er stjórnað af 

Norðlenska frá Akureyri.  Það kemur fram í rannsókn á mannfjöldaþróun á starfssvæði 

Þekkingarseturs Þingeyinga sem Aðalsteinn Halldórsson (2010) gerði og birt var í mars 

árið 2010, að fólksfækkun hefur átt sér stað í öllum sveitarfélögum og byggðakjörnum í 

Þingeyjarsýslum nema á Þórshöfn en þar hefur fólki fjölgað lítillega.  Húsvíkingar hafa 

á undanförnum árum horft til þess að fá stórt fyrirtæki til bæjarins sem kjölfestu í 

atvinnulífið.  Árið 2006 undirrituðu álfyrirtækið Alcoa, ríkisstjórn Íslands og 
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Húsavíkurbær viljayfirlýsingu um að rannsaka fjárhagslega hagvæmni þess að Alcoa 

reisi álver á Bakka við Húsavík (Alcoa, 2010).  Enn hefur endanleg ákvörðun ekki verið 

tekin um hvort af þessu verkefni verður.   

Undanfarin ár hefur mikil uppbygging átt sér stað á Reyðarfirði.  Þar hafði áður 

verið fólksfækkun um nokkurra ára skeið eða um 15% á árunum milli 1990 og 2002 

(Hagstofa Íslands, 2010)  Alcoa Fjarðaál sf. hóf árið 2003 að reisa þar 350 þúsund tonna 

álver sem hóf starfsemi sína í byrjun apríl árið 2007.  Hjá því starfa nú um 450 

starfsmenn (Alcoa, 2010). 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvort fólksfækkunin á Húsavík og 

breytingarnar í atvinnulífinu og á atvinnutækifærum hafi haft áhrif á skipulagt 

tómstundastarf í bænum þá bæði fjárhagslega og þátttökulega.  Þá er ætlunin að kanna 

hvaða væntingar formenn félaga í skipulögðu tómstundastarfi á Húsavík hafa til þess að 

fá stórt iðnfyrirtæki í bæinn.  Að síðustu er það einnig tilgangur þessarar rannsóknar að 

kanna hvort uppbyggingin á Reyðarfirði og starfsemi álversins hafi haft áhrif á 

skipulagt tómstundastarf bæjarbúa bæði fjárhagslega, þátttökulega og hvort ætla megi 

að svipuð áhrif muni eiga sér stað á Húsavík ef af uppbyggingu verður þar. 

Rannsóknarspurningin er:  Á hvern hátt hefur stóriðja áhrif á skipulagðar 

tómstundir íbúa í litlu sveitarfélagi á landsbyggðinni?  Til að leita svara við þessari 

spurningu var mannfjöldaþróun og aldurssamsetningin í bæjarfélögunum Húsavík og 

Reyðarfirði síðustu tíu ár skoðuð.  Rætt var við formenn tíu félaga á hvorum stað fyrir 

sig.  Einnig var rætt við Æskulýðs- og íþróttafulltrúa sveitarfélaganna Norðurþings og 

Fjarðabyggðar svo og umsjónarmenn í félagsmiðstöðum barna og unglinga á báðum 

stöðum.  Hér á eftir verður greint frá rannsóknaraðferðinni sem notuð var.  Þá verður 

fjallað um frítímann og tómstundir hvað það sé, einnig verður fjallað um sjálfboðastarf í 

frístundum en starfsemi flestra þeirra félaga sem hér eru til umfjöllunar byggir að miklu 

leyti á starfi sjálfboðaliða.  Einnig verður fjallað um kenningar um félagsmótun sem 

tengjast félagsstarfi.  Greint verður frá hvernig þróun hefur verið háttað í hvoru 

bæjarfélagi fyrir sig í íbúafjölda og uppbyggingu mannvirkja til íþrótta og 

tómstundastarfs og þróunin í hverju tómstundafélagi fyrir sig skoðuð.  Að lokum verður 

niðurstaða dregin út frá þeirri þróun.  
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1. RANNSÓKNARAÐFERÐ 

Höfundur tók sér ferð á hendur, til Húsavíkur og Reyðarfjarðar í þeim tilgangi að hitta 

þar formenn tómstundafélaga, leggja fyrir þá spurningalista og ræða við þá um félagið 

þeirra og hverjar væntingar væru gagnvart stóriðju á svæðinu.  Með spurningalistanum 

var ætlunin að fá upplýsingar um nokkur praktísk atriði eins og aldur félagsins og 

félagsmanna, þróun í starfssemi þeirra, hvernig endurnýjun og virkni hafi gengið.  

Upplýsingar um fjármögnun og styrki frá fyrirtækjum og sveitarfélagi og aðstöðuna sem 

félagið hefur.  Við gerð spurningalistans var stuðst við Handbók í aðferðafræði og 

rannsóknum í heilbrigðisvísindum (Þorlákur Karlsson, 2003).   

1.1 ÞÁTTTAKENDUR 

Við val á úrtaki félaga var farin sú leið að finna sambærileg félög á báðum stöðum og 

ætla má að standi fyrir skipulögðu tómstundastarfi.  Annar þáttur sem notaður var við 

val á úrtaki félaga var að til staðar væri starfandi stjórn og fjölbreytileiki væri í starfsemi 

félaganna.  Höfundur þekkir vel til um hvaða félög starfa á Húsavík og leitaði því 

upplýsinga um hvaða félög væru starfrækt á Reyðarfirði.  Á heimasíðu Fjarðabyggðar 

[2010] eru nokkuð góðar upplýsingar um félög í sveitarfélaginu.  Karlaklúbbar eins og 

Lions, Kiwanis og Frímúrarareglan eru ekki með deildir á Reyðarfirði þó svo að þau 

starfi í sveitarfélaginu, því voru þau til dæmis ekki með í úrtakinu.  Sambærileg félög 

sem voru á báðum stöðum eru: Björgunarsveitirnar, félög eldri borgara, golfklúbbar, 

hestamannafélög, kvenfélög, kirkjukórar, leikfélög, skógræktarfélög, deildir Rauða 

kross Íslands og íþróttafélögin.  Flest þessi félög eiga sér langan stafsaldur og eru 

rótgróin í samfélagi sínu. 

1.2 FRAMKVÆMD 

Höfundur dvaldi á Húsavík dagana 15. og 16. mars og á Reyðarfirði 18. og 19. mars 

2010.  Áður var haft samband við formenn áðurnefndra félaga og þeir beðnir um fund 

umrædda daga.  Í öllum tilfellum var það auðsótt mál.  Samræður sem spunnust um 

félögin voru hljóðritaðar meðan spurningunum var svarað, með leyfi viðmælenda.  Í 

samræðunum komu fram upplýsingar um starfsemi félaganna og hlutverk þeirra í 

samfélaginu.  Nokkuð persónubundið var hversu mikil umræðan var hverju sinni.  Opin 

óstöðluð viðtöl voru tekin við Æskulýðs fulltrúa Norðurþings og Æskulýðs og 

íþróttafulltrúa Fjarðabyggðar, umsjónarmenn félagsmiðstöðvanna Keldunnar á Húsavík 

og Zveskjunnar á Reyðarfirði.  Viðtölin voru hljóðrituð og síðan unnið úr þeim.  
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2. FRÍTÍMINN OG TÓMSTUNDIR 

Tómstundir eiga sér langa sögu.  Um þær hefur verið fjallað í ræðu og riti allt frá tímum 

Plató og Aristóteles (Torkildsen, 2005).  Í Íslenskri orðabók er tómstund skilgreind sem 

„frístund, stund eða tími þegar ekki þarf að gegna skyldustörfum. tómstundagaman 

eftirlætisstarf í frístundum“ (Snara vefbókasafn). 

Alþingi íslendinga telur tómstundir í lífi fólks á öllum aldri mikilvægar en það 

sést glöggt á þeim lagasetningum sem það hefur sett um þessi málefni.  Tilgangur laga 

um æskulýðsmál er meðal annars að styðja börn og ungmenni, á aldrinum 6 til 25 ára, 

til þátttöku í skipulögðu félags- og tómstundastarfi þar sem þau geta starfað saman í 

frítíma sínum að hugsjónum, markmiðum og áhugamálum sínum sem þau meta sjálf að 

verðleikum og er starfinu ætlað að hafa félags-, forvarna-, uppeldis- og menntunarlegt 

gildi sem miðar að því að auka mannkosti og lýðræðisvitund þátttakenda (Lög nr. 

70/2007 Æskulýðslög, 28. mars). 

Sveitarfélög eiga samkvæmt lögum, eftir föngum að gefa fötluðum kost á 

liðveislu, það er persónulegan stuðning og aðstoð sem miðar að því að rjúfa félagslega 

einangrun til dæmis aðstoð til að njóta menningar og félagslífs (Lög nr. 59/1992 um 

málefni fatlaðra, 12. júní).  Þjónustumiðstöðvum og dagvistum aldraðra sem starfræktar 

eru af sveitarfélögum er ætlað að tryggja eldri borgurum félagsskap, næringu, 

hreyfingu, tómstundaiðju, skemmtun og heilsufarslegt eftirlit auk flutnings- og 

stuðningsþjónustu við þá sem þarfnast eftirlits og umsjár til að geta búið áfram heima 

(Lög nr. 125/1999 um málefni aldraðra, 31. desember). 

Íslenska ríkið er aðili að ýmsum alþjóðlegum sáttmálum ásamt stórum hluta þjóða 

heimsins.  Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti Mannréttinda 

yfirlýsinguna þann 10. desember 1948 og hefur hún verið lögfest hér á landi.  Í 24. grein 

hennar segir: „Allir hafa rétt til hvíldar og tómstunda og telst þar til hæfileg takmörkun 

vinnutíma og reglubundið orlof á launum.“  27. greinin segir: „Öllum ber réttur til þess 

að taka frjálsan þátt í menningarlífi samfélagsins, njóta lista, eiga þátt í framförum á 

sviði vísinda og verða aðnjótandi ábata er af þeim leiði“ (Utanríkisráðuneytið, 2008). 

Alþingi fullgilti samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barns, eða 

Barnasáttmálann, og tók hann gildi á Íslandi þann 27. nóvember 1992 (Umboðsmaður 

barna, 2010).  Einnig í honum er fjallað um rétt barna til tómstunda, leikja og lista en 

um þau réttindi er fjallað í 31. grein laganna: 
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1. Aðildarríki viðurkenna rétt barns til hvíldar og tómstunda, til að stunda leiki 

og skemmtanir sem hæfa aldri þess, og til frjálsrar þátttöku í menningarlífi 

og listum.  

2. Aðildarríki skulu virða og efla rétt barns til að taka fullan þátt í menningar- 

og listalífi, og skulu stuðla að því að viðeigandi og jöfn tækifæri séu veitt til 

að stunda menningarlíf, listir og tómstundaiðju.“ (Umboðsmaður barna, 

2010). 

 

Af samþykktum þessum og lögum má sjá hve mikil áhersla er lögð á að fólk á 

öllum aldri, hverjar sem aðstæður þess eru, geti notið þess sem menning þeirra býður 

upp á í afþreyingu og tómstundastarfi.  Tómstundir eru því fast tengdar við menningu 

hverrar þjóðar. 

Þegar skilgreina á frítímann og hvað hann er kemur flestum fyrst í hug tíminn sem 

laus er eftir að launaðri vinnu lýkur, eða að andstaða vinnutímans sé frítíminn, tíminn til 

að gera það sem löngunin stendur til hverju sinni (Torkildsen, 2005) (Bull, Hoose, & 

Weed, 2003) (Hunnicutt, 2006) (Halldóra Vanda Sigurgeirsdóttir, 2007) en þessi 

skilgreining er afar víðtæk.  Drjúgan hluta tímans utan vinnu notum við mennirnir í 

sinna nauðsynlegum líkamlegum þörfum eins og svefni, persónulegum þrifum, innbyrða 

næringu, sinna uppeldishlutverki og störfum inni á heimilinu sem frekar má túlka sem 

skylduverk en frítímastarf.  Parker (1971), sjá (Torkildsen, 2005, bls. 47), skilgreinir 

frítímann sem þann tíma sem afgangs er þegar búið er að taka frá allar þær athafnir 

einstaklingsins sem ekki er hægt að flokka sem frítímastarf.  Enn aðrir segja það vera 

þann tíma sem notaður er til að sinna eigin hugðarefnum og áhugmálum.  Hvort 

einstaklingurinn lítur á ákveðna starfssemi, ákveðinn tíma dagsins eða vikunnar sem 

tómstund fer mikið eftir gæðum upplifunarinnar sem henni fylgir.  Það er að frítími og 

athafnir eru dregin saman í tómstundategund sem veitir gæði í líkamlegri áreynslu, 

gleði, slökun eða sköpun (Bull, ogfl., 2003).  Starfsemi þeirra félaga sem hér eru til 

umfjöllunar byggist á þátttöku félagsmanna, sem þar starfa af fúsum og frjálsum vilja 

og eru tilbúnir til að gefa af tíma sínum og starfskröftum, ýmist í þágu félagsins eða 

samfélagsins, vegna eðli starfseminnar og þess sem hún gefur þeim persónulega. 

2.1 SJÁLFBOÐAVINNA 

Flest félög sem koma að íþrótta- og tómstundastarfi byggjast að miklu leyti á 

sjálfboðavinnu félagsmannanna og/eða aðstandendum þeirra, í þágu félagsins en einnig 

í þágu almennings og samfélagsins.  Sjálfboðaliðarnir vinna að fjáröflun, við 

björgunarstörf, gæslu, fararstjórn, aðhlynningu og matseld svo dæmi séu tekin.  
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Sjálfboðavinna á sér langa sögu og hefur verið að þróast og breytast í þann 

fjölbreytileika sjálfboðastarfs sem þekkist í dag sérstaklega á síðustu tveimur öldum 

(Bull, og fl., 2003,Torkildsen, 2005) einkum í kjölfar kreppunnar miklu og 

heimstyrjaldanna fyrri og síðari (Torkildsen, 2005).  Starfið er unnið í þágu ákveðins 

málefnis sem er sjálfboðaliðanum hjartfólgið en hann væntir þó yfirleitt einhverrar 

umbunar fyrir.  Umbunin getur verið í formi; vellíðunar og stolts yfir að hafa lagt sitt af 

mörkum til hjálpar öðrum, væntingar um að uppskera síðar á einhvern hátt fyrir að gefa 

af tíma sínum og starfskröftum til samfélagsins eða félagsins sem það er hluti af eða til 

að afla sér reynslu og þekkingar (Torkildsen, 2005). 

Þau félög sem til skoðunar eru í þessari rannsókn byggja öll að miklu leyti á 

sjálfboðavinnu félagsmanna ýmist í þágu samfélagsins eða félagsins sjálfs.  Fjáröflun 

líknarfélaga og hjálparsamtaka eins kvenfélaganna, deilda Rauða kross Íslands og 

björgunarsveitanna sem byggja á sjálfboðavinnu, gera það ekki vegna gróðasjónarmiða 

heldur er afrakstur starfsins gefinn til baka inn í samfélagið.  Margt fólk sem stundaði 

íþróttir sem börn starfar með íþróttafélögum á fullorðinsaldri þó að það taki ekki lengur 

þátt í íþróttunum sem slíkum, en það hefur trú á að starf þeirra innan félaganna komi 

iðkendum til góða (Bull, og fl., 2003).  Annar hópur er foreldrar sem fylgja börnum 

sínum eftir í tómstundastarfi þeirra og leggja oft á sig mikla vinnu launalaust í þágu 

þeirra og félagsins sem þau eru hluti af.  Aðrir taka þátt í sjálfboðaliðastarfi til að 

komast út á meðal fólks og til að vera virkir í samfélaginu.  Enn aðrir taka þátt af 

hugsjón vegna málefna sem eru þeim mjög hugleikin eða eru réttindamál sem þeim 

finnst skipta máli.  Má þar nefna fólk sem er í baráttusamtökum til að vernda ákveðin 

landsvæði eða lífverur, réttindabaráttu eins og til dæmis fyrir réttindum þeirra sem ekki 

geta barist fyrir sig sjálfir svo sem mikið þroskaheftir, eða veikir einstaklingar (Bull, og 

fl., 2003).  Íslenska almannavarnarkerfið byggir að stærstum hluta á sjálfboðavinnu 

Landsbjargar og björgunarsveitanna sem starfræktar eru um allt land.  „Það er ekkert 

annað land í heiminum sem á sama hátt treystir á sjálfboðaliðastarf til almannavarna 

og gert er hér á landi“ (Eiður Ragnarsson, 2010). 

Skógræktarfélög hafa það markmið að bæta landgæði með því að planta trjám og 

bera áburð á landið.  Rauði krossinn sinnir hjálparstarfi um allan heim í sjálfboðavinnu.  

Kvenfélög eru líknarfélög sem afla fjár sem notað er til að styrkja hjúkrunarstofnanir, 

leik- og grunnskóla, einstæðar mæður eða fólks sem á um sárt að binda í sveitarfélagi 

þeirra (Dagbjört Gísladóttir, 2010, Hildur Baldvinsdóttir, 2010). 

  



13 

 

3. KENNINGAR Í FÉLAGSMÓTUN 

Máltæki segir; lengi býr að fyrstu gerð, með það að leiðarljósi er brýnt að börnum og 

unglingum sé búið þroskavænlegt umhverfi sem býr þau undir fullorðinsárin.  

Sjálfsmynd barna og unglinga er að þróast á uppvaxtarárunum og mikilvægt fyrir þau að 

til staðar sé uppbyggilegt og vandað tómstundastarf í þeirra nærumhverfi.  

Barnaleikirnir segja að nokkru leyti til um hvernig tómstundirnar verða á 

fullorðinsárunum hjá hverjum einstaklingi fyrir sig.  Þegar börnum er ekki gefinn kostur 

á að leika sér, er þeim ekki gefið tækifæri til að þroska sem skildi líkamann, vitsmunina, 

tilfinningarnar og hæfni til félagslegrar þátttöku (Bull, og fl., 2003)  Nokkur þeirra 

félaga sem hér eru til umfjöllunar leggja mikla áherslu á barna og unglingastarf þar sem 

börnin læra íþrótt eða störf sem fylgir þeim áfram inn í fullorðins árin.  Hér á eftir 

verður fjallað um nokkrar klassískar kenningar þar sem félagsmótun er til umfjöllunar 

og höfunda þeirra. 

3.1 G. STANLEY HALL (1844 – 1924) 

G. Stanley Hall var fyrstur bandaríkjamanna til að verða doktor í Sálfræði.  Hann var 

frumkvöðull á sínu sviði og talinn upphafsmaður þróunarsálfræðinnar.  Hann sótti 

menntun sína meðal annars til Þýskalands og var nemi hjá þeim manni sem oft var 

kallaður faðir sálfræðinnar Wilhelm Wundt.  Hall skipti þroskaskeiði mannsins í fjóra 

megin flokka: kornabarnið, barnið, unglinginn, og hinn fullorðna einstakling.  Hugtakið 

unglingsárin „adolescence“ er rakið til Hall og samnefndrar bókar hans sem út kom árið 

1905.  Hall taldi erfðir og umhverfi lykilþætti í uppeldi, þar sem eiginleikar erfðust og 

væru því til staðar en til að einstaklingurinn öðlaðist þroska þyrfti að þjálfa þá.  Ekki 

þýddi að breyta erfðunum, heldur yrði einstaklingurinn að endurtaka erfðafræðileg 

þroskastig tegundarinnar.  Ekki væri heldur æskilegt að hefta þessar mannlegu erfðir því 

hver einstaklingur þyrfti að fá að prófa sig áfram á sínum megin þroskastigum eins og 

fyrri kynslóðir hafa gert.  Því séu reynslan og endurtekningin grundvallaratriði í uppeldi 

barna í samspili erfða og umhverfis (Árni Guðmundsson, 2007). 

3.2 JOHN DEWEY (1859 -1952) 

Einn af fyrstu doktorsnemum Hall var John Dewey.  Það hugtak sem þekktast er í 

kenningum Deweys er reynsla (experience) en hann tengir það umfjöllun sinni um 

menntun og þroska, að einstaklingurinn læri af þeirri reynslu sem hann verður fyrir og 

nýti sér fyrri reynslu þegar hann lendir í áþekkum aðstæðum.  Hann vegur og metur 
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afleiðingar reynslunnar og lærir af þeim.  Þekkingin er yfirfærð á aðrar aðstæður í lífi 

hans og hefur áhrif á hvernig hann bregst við nýrri reynslu, þetta ferli endurtekur sig 

með hverri nýrri reynslu sem hann verður fyrir (Sigrún Júlíusdóttir, 2002).  Dewey lagði 

einnig áherslu á hlutverkaleikinn því í gegnum leikinn hefðu börnin kost á að 

endurskapa þekkingu sína (Árni Guðmundsson, 2007).  Í gegnum leikinn læra börn 

félagslegt taumhald.  Í leikjum eins og fótbolta eða golfi er leikið eftir reglum sem ráða 

gangi leiksins og eru fyrirfram ákveðnar.  Ágreiningi sem upp kemur í hita leiksins er 

vísað til dómara eða leyst er úr honum með umræðum (Dewey, 2000). 

3.3 GEORGE HERBERT MEAD (1861 – 1931) 

Einn nánasti samstarfsmaður Deweys var heimspekingurinn og félagsfræðingurinn 

George Herbert Mead.  Samstarf þeirra hófst við háskólann í Michigan þar sem þeir 

störfuðu báðir við kennslu.  Mead fylgdi Dewey, sem aðstoðarmaður hans, til háskólans 

í Chicago þegar Dewey tók þar við prófessors stöðu.  Mead starfaði við þann skóla til 

æviloka, síðast sem forstöðumaður heimspekideildarinnar.  Kenningar um táknbundin 

samskipti og hið félagslega eðli sjálfsins koma í upphafi frá honum.  Hann útskýrir að 

„Sjálfið“ þróist en sé ekki líffræðilegt fyrirbrigði.  Það sé ekki meðfætt en í félagslegum 

samskiptum vaxi það og dafni smátt og smátt (Árni Guðmundsson, 2007).  Börn 

þroskist fyrst og fremst sem félagsverur með því að herma eftir þeim sem í kringum þau 

eru í gegnum leik.  Mead kallaði þetta að fara í hlutverk annarra og læra hvernig er að 

setja sig í þeirra spor, börnin öðlast skilning á sjálfum sér með því að sjá sjálf sig með 

augum annarra og þróa þannig meðvitundina um sjálf sig.  Til að geta tekið þátt í 

skipulögðum leik þurfa börn að þekkja reglur leiksins og fara eftir þeim, læra að taka 

tillit til annarra og sýna sanngirni og því betur sem tekst að setja sig í hlutverk annarra í 

gegnum regluverkið því betur gengur þeim að samræma sig hópnum.  Í gegnum 

regluverk þjóðfélagsins lærir það síðan að samsama sig því, menningu þess og siðum 

(Giddens, 2006).  Einkenni tómstundastarfs, hvort sem það er skipulagt eða óskipulagt, 

er að þar lærir barnið að taka tillit og öðlast færni í samskiptum við aðra.  Það heldur 

síðan áfram í því sem það tekur sér fyrir hendur á unglings- og fullorðinsárunum. 

3.4 ARNE SJÖLUND (1923) 

Arne  Sjölund er danskur félagssálfræðingur sem lengst af starfaði við rannsóknir.  

Hann gaf út bók sína Gruppepsykologi 1965 en að nokkru eru hugtök hennar höfð að 

leiðarljósi í því hópastarfi sem unnið er í félagsmiðstöðvum í dag.  Hann fjallar um 
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hópinn og mikilvægi hans fyrir hegðun einstaklingsins, hvernig hópar verða til, hver 

staða einstaklingsins er innan hóps, grunngerð hópa og samvinnuna innan þeirra, 

lykilpersónur og leiðtoga innan hópsins og hvert hlutverk og eðli þeirra er. 

Að mati Sjölunds er félagsleg staða barns í hópum mikilvæg og hefur mikla 

þýðingu fyrir velgengni þess þar sem áhrif hópsins á einstaklinginn séu það mikil að 

stjórnunar- eða uppeldismarkmið verða erfið í framkvæmd ef þau eru í andstöðu við 

hópinn eða gegn hans vilja.  Hópsamkomulag sé því vænlegra til árangurs en 

samkomulag við hvern einstakling innan hópsins sérstaklega.  Þeir þættir í fari barns 

sem styrkir það innan hópsins eru til dæmis foringjahæfileikar auk líkamlegra og 

vitsmunalegra styrkleika, hvernig það upplifir sig innan hópsins og hvernig svörun 

hópsins er.  Staðan innan hópsins hefur mikil áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins en 

einnig fyrir skapgerðarþroska þess (Árni Guðmundsson, 2007).  

3.5 HOWARD GARDNER (1943) 

Howard Gardner prófessor við Harvard háskóla setti fram kenningu sína árið 1983 um 

að maðurinn væri ýmsum gáfum gæddur og hægt væri að tala um greind hans í fleirtölu.  

Samkvæmt tilgátu hans hefur maðurinn margar aðskiljanlegar greindir sem vinna saman 

á flókinn hátt.  Hann taldi í fyrstu að greindirnar væru sjö, en í dag hefur hann einnig 

skilgreint áttundu greindina og sú níunda mun vera í greiningu.  Tilgáta hans er sú að 

greind snúist annars vegar um hæfileika til að leysa þrautir eða vandamál og hins vegar 

um að hanna afurðir í samhengi og samspili við umhverfið.  Áhugamál og tómstundir 

fólks eiga í flestum tilfellum rætur í greindunum en þær eru málgreind, rýmisgreind, 

líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, sjálfsþekkingargreind, rök- og 

stærðfræðigreind, samskiptagreind, umhverfisgreind og tilvistargreind.  Hver þeirra er 

mis sterk hjá hverjum einstaklingi (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og 

Sæmundur Hafsteinsson, 2004). 
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4. BÆJARFÉLAGIÐ HÚSAVÍK 

 

Húsavíkurbær stendur við Skjálfandaflóa.  

Bærinn er stærsti byggðakjarninn í 

sveitarfélaginu Norðurþingi en þar bjuggu um 

2939 manns 1. október 2009 (Hagstofa Íslands, 

2010).  Eins og sést á mynd 1 er sveitarfélagið 

mjög víðfeðmt en er skorið sundur að hluta af 

Tjörneshreppi.  Í inngangi kemur fram að 

miklar breytingar hafa átt sér stað í atvinnulífi 

bæjarins á síðustu tíu árum.  Æskulýðsfulltrúi 

Norðurþings er Jóhann Rúnar Pálsson, cand. 

mag. í íþróttafræðum.  Hann heyrir beint undir 

sveitarstjóra.  Jóhann er forstöðumaður allra 

íþróttamannvirkja sveitarfélagsins auk þess að vera yfirmaður forstöðumanna 

frístundamiðstöðvanna.  Hann er einnig tengiliður sveitarfélagsins við íþróttafélög og 

aðra tómstundastarfssemi á starfssvæðinu.  Auk þess sér hann um skipulag vinnuskólans 

fyrir unglinga á sumrin. 

Á Húsavík er  Íþróttahöll, sundlaug, íþróttasvæði með tveimur fótboltavöllum og 

frjálsíþróttaaðstöðu, skíðasvæði, skeiðvöllur, golfvöllur og skotsvæði í misjafnlega góðu 

ástandi.  Sparkvellir eru við grunnskólann.  Íþróttahús eru í Lundi Öxarfirði, á 

Kópaskeri og Raufarhöfn.  Félagsmiðstöðvar fyrir unglinga eru á sömu stöðum en 

aðstaðan á Raufarhöfn er mjög slæm og vantar betra húsnæði.  Þá vantar einnig, að mati 

Jóhanns, sárlega húsnæði fyrir Ungmennahúsið sem er félagsstarf framhaldsskólanema 

á Húsavík en það er með aðstöðu í íþróttahöllinni.  Hún er að hans mati bæði þröng og 

óhentug.  Færri komast að en vilja í Íþróttahöllina.  Fótbolti er fjölmennasta 

íþróttagreinin sem þar er æfð en einnig eru æfingar í handbolta og fimleikum. 

Draumurinn er að koma upp gervigrasvelli undir fótboltann svo rýma megi fyrir 

öðrum greinum í húsinu (Jóhann Rúnar Pálsson, 2010).  Síðustu tíu ár hefur 

búningsaðstaða við sundlaugina verið endurbætt og nauðsynlegu viðhaldi verið sinnt á 

þeim mannvirkjum sem sveitarfélagið á, eða eins Jóhann sagði: 

Það er búið að útbúa hér mjög metnaðarfullt skipulagsplagg sko, þar sem búið er að 

teikna upp íþróttasvæðið alveg til dæmis, með gervigrasvelli, stúku og 

frjálsíþróttaaðstöðu.  Svo stendur alltaf til að stækka sundlaugina eða búa til nýtt 

 

    Mynd 1.  Sveitarfélagið Norðurþing 

    (Norðurþing, 2010) 
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laugarker það væri þá tuttugu og fimm metrar, sumir vilja jafnvel fara enn lengra 

og fara í fimmtíu metrana (Jóhann Rúnar Pálsson, 2010). 

4.1 ÍBÚAÞRÓUN 

Hér er ætlunin að skoða íbúaþróun á Húsavík á síðustu tíu árum.  Íbúum hefur fækkað 

um 194 sem er 8% af þeim heildarfjölda sem þar bjó 1. janúar árið 2001.  Ef farið er 

aftur til ársins 1990 er fækkunin í það heila 11% eða 274 einstaklingar af 2503.  

Fækkunin milli ára er áberandi mest árin 2005, en þá fækkaði um 54, og 2009 þegar 

fækkaði um 50 manns.  Tölurnar, sem fengnar eru frá Hagstofu íslands, miðast við 1. 

janúar ár hvert.  Mynd 2 sýnir vel hver fólksfækkunin var milli ára. 

 

 
Mynd 2.  Íbúaþróun á Húsavík 1990 – 2010 (Hagstofa Íslands, 2010). 

 

Á árunum 2001 til 2010 var fækkun barna á leikskólaaldri alls um 27%, börnum á 

grunnskólaaldri fækkaði um rúm 25%, unglingum á framhaldsskólaaldri fækkaði um 

tæp 3%.  Fólki á barneignaraldri eða á aldrinum 20 til 39 ára um rúmlega 21%.  Fólki á  

framhalds- og háskólaaldri eða frá 16 ára til 30 ára fækkar lítið, líklegt er að þeir  

einstaklingar sem fara burtu til náms flytji ekki lögheimili sitt meðan á skólagöngu 

stendur og foreldrar þeirra búa í bænum, en hér er miðað við persónulega reynslu 

höfundar, eða að þessi aldurhópur hafi alltaf verið hlutfallslega minni en aðrir 

aldurshópar vegna skólagöngu og brottflutnings hennar vegna. 

Íbúum á aldrinum 40 til 67 ára hefur fjölgað um 13% á þessu tímabili og 

ellilífeyrisþegum um 12%.  Fjölgun í þessum aldurshópi má líklega bæði skrifa á 

hækkaðan lífaldur íslendinga almennt samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands (2010) og 

eins hitt að fólk er „hætt að elta börnin sín suður….Það heimsækir þau bara og dvelur 

hjá þeim einhverja daga“ (Ásmundur Bjarnason, 2010).  Eldri borgarar halda áfram að 
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búa í sveitarfélaginu sínu þar sem vinirnir eru og þeir hafa eytt stærstum hluta ævinnar. 

Á mynd 3 má vel sjá hvernig þróunin hefur verið á hverju aldursbili fyrir sig. 

 

 

Mynd 3.  Aldursskipting íbúaþróunar eftir aldri á Húsavík (Hagstofa Íslands, 2010). 

Atvinnuástand hefur verið slæmt undanfarin ár og tala íbúar á Húsavík um að þar 

hafi ríkt falið atvinnuleysi lengi.  Einn viðmælandi á Húsavík nefndi það að hann fái 

eingöngu hlutastarf í sínu fagi á Húsavík og hann sé í hlutastarfi á Akureyri þess vegna 

en maki hans sækir atvinnu til Reykjavíkur.  Þau vilja þó hvergi annarsstaðar búa.   

Væntingar æskulýðsfulltrúa til þess að í bæinn komi stórt atvinnufyrirtæki eru á 

tvennan hátt:   

Það þýðir náttúrulega auknar tekjur inn í sveitarfélagið ef við fáum eitthvert stórt 

fyrirtæki, ég segi kannski ekki endilega kjölfesta, en sterkt fyrirtæki fjárhagslega 

inn í samfélagið hér, sem væri þá tilbúið að beita sér þangað inn eða þangað sem 

peningurinn rennur sem þýddi þá að íþróttafélögin eða æskulýðsfélögin á svæðinu 

ættu þá auðveldara með að sækja fjármagn til að efla sitt starf það hefði klárlega 

jákvæða þýðingu fyrir samfélagið.  Svo auðvitað auknar skatttekjur þá inn á þetta 

svæði, þýddi þá væntanlega meiri ráðstöfunartekjur fyrir sveitarfélagið sem 

væntanlega þýddi þá það að við þyrftum ekki að halda eins að okkur höndum eins 

og við þurfum að gera í dag til dæmis.  Maður hefur svona væntingar til þess að 

svona stórt fyrirtæki hjálpaði upp á svona ýmsa þætti…væri jákvætt upp á svona 

félagslegan þátt (Jóhann Rúnar Pálsson, 2010). 

Fjölskyldustefna Húsavíkurbæjar var samþykkt í bæjarstjórn 21. júní 2005 en hún 

hefur ekki verið uppfærð eftir sameiningu sveitarfélaganna og að sögn Jóhanns er 

stefnan í æskulýðsmálum í henni mjög óljós og ekki unnið eftir henni. 
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4.2 FÉLAGSMIÐSTÖÐIN KELDAN  

Félagsstarf barna og unglinga fer fram í félagsmiðstöðinni Keldunni og 

Ungmennahúsinu í Íþróttahöllinni.  Keldan er staðsett í sal Borgarhólsskóla, grunnskóla 

Húsavíkur.  Þar er boðið upp á félagsstarf fyrir 10 til 12 ára börn og 13 til 15 ára.  

Félagsstarfið deilir salnum með grunnskólanum og tónlistarskólanum en í honum fara 

fram tónleikar, leiksýningar, marimbakennsla
1
, og fundarhöld á vegum skólanna.  Mikið 

álag er á salnum en það gengur þó vel með góðri samvinnu að púsla starfinu saman 

„krakkarnir allavega kvarta ekki“ (Kristjana María Kristjánsdóttir, 2010). 

Kristjana María Kristjánsdóttir grunnskólakennari sér um eldri hóp Keldunnar en 

Sigríður Hauksdóttir tómstundafræðingur um Ungmennahúsið.  Það er ætlað fólki á 

aldrinum 16 til 25 ára.  Saman sjá þær um yngsta hópinn, en starf fyrir hann hefur nú 

verið í boði í tvo vetur.  Einnig sjá þær um hljómsveita aðstoð við unga tónlistarmenn.  

Þær eru hvor um sig í hálfu starfi á þessum vettvangi og hafa báðar starfað við hann í 

nokkur ár og má því segja að starfsmannavelta sé nokkuð stöðug.  Þær eru báðar 

starfandi í forvarnarhópi á vegum sveitarfélagsins. 

Aðstaða Ungmennahússins er frekar slæm, hún er mjög þröng og segir Kristjana 

að það dragi úr möguleikum á því að hafa fjölbreytt starf í húsinu.  Hópurinn hefur 

íþróttasalinn alltaf eitt kvöld í viku og er þá aðallega spilað bandý.  Aðstaða fyrir böll og 

uppsetningu á leikritum er engin fyrir þennan hóp en öflug leikstarfsemi er þó til staðar 

inni í framhaldsskólanum.  Hópurinn hefur fengið að nota aðstöðu leikfélagsins fyrir 

uppsetningar undafarin ár. 

Væntingar Kristjönu og Sigríðar til framtíðarinnar eru stórar og helstar þær að í 

bænum rísi tómstunda og menningar hús sem opið væri öllum bæjarbúum á öllum aldri 

til að stunda sitt félagsstarf.  Aðstaðan væri þannig úr garði gerð að hægt væri að bjóða 

upp á fjölbreytt úrval námskeiða og tómstunda í húsinu.  Þar væri einnig lítið leiksvið 

og eldunaraðstaða svo eitthvað sé nefnt.  Þær Kristjana og Sigríður skrifuðu 

lokaverkefni sitt frá Kennaraháskóla Íslands um þessa draumsýn sína. 

Kristjana hefur ekki fundið fyrir fækkun barna í félagsstarfinu og vel gengur að 

hennar mati að virkja börnin inn í starfið þegar þau hafa aldur til.  Hins vegar kom það 

fram hjá Höllu Rún Tryggvadóttur (2010) formanni Leikfélags Húsavíkur og kennara 

við Borgarhólsskóla að fyrirsjáanleg fækkun barna í grunnskólanum á þessu ári sé 

                                                 
1 marimba. -u, -ur KVK. tónlist. ásláttarhljóðfæri, hljómborð (oftast rúmar fjórar áttundir) úr harðviðarspildum sem 

leikið er á með sleglum og hangir endurómspípa úr málmi niður af hverri þeirra (Snara vefbókasafn). 
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umtalsverð.  42 börn útskrifast úr tíunda bekk í vor en einungis 20 börn koma ný inn í 

skólann í haust. 

4.3 BJÖRGUNARSVEITIN GARÐAR  

Björgunarsveitin Garðar hefur verið starfrækt í 50 ár.  Núverandi formaður er 

Guðbergur Ægisson.  Í félaginu fer fram félagsstarf, þjálfun, kennsla, samvinna og 

þjónusta við landsmenn.  Skráðir félagar eru 48 og hefur þeim fækkað um 12 á síðustu 

10 árum.  Þeir eru á aldrinum 17 til 59 ára og af báðum kynjum.  Félagið stendur fyrir 

fjórum viðburðum á ári með öðrum.  Fastur liður hjá þeim er að sjá um ártalið í fjallinu 

um áramót.  Félagsmenn koma saman vikulega til funda eða æfinga og mæta þá yfirleitt 

6 til 12 manns en af félagsmönnum eru 10 til 18 virkir í starfinu og hefur þátttakan 

minnkað nokkuð á undanförnum árum.  Það hefur hvorki gengið vel né illa að fá nýtt 

fólk til starfa en í samstarfi við Borgarhólsskóla veita þeir 10. bekkingum þjálfun og 

kennslu í björgunarsveitarstörfum.  Unglingar eru teknir inn í félagið 17 ára og þá í 

aðlögun en þeir verða ekki fullgildir félagar sem taka þátt í útköllum fyrr en 18 ára.  

Aðstaðan sem félagið á er góð og hefur verið óbreytt síðastliðin 10 ár. 

Félagið sinnir góðgerðarmálum og öll starfsemin fer fram í sjálfboðavinnu.  Það 

rukkar inn félagsgjöld og fær fjárframlög eða styrki frá fyrirtækjum og félögum í 

bænum og hafa þau verið svipuð undanfarin ár.  Sveitin fær einnig framlög frá ríkinu 

eða sveitarfélaginu og hafa þau aukist nokkuð á síðustu tíu árum.  Ein helsta fjáröflun 

félagsins er sala á jólatrjám fyrir jólin.  Guðbergur (2010) telur félagið mjög mikilvægt 

vegna þess öryggis sem það veitir þegnum landsins og ferðafólki að hafa starfandi 

öflugar björgunarsveitir. 

Væntingar félagsins til þess að fá stóriðju í bæinn snúast helst um að það geti 

aukið við félagatalið og hugsanlega það fjármagn sem sveitin fái bæði frá fyrirtækjum 

og opinberum aðilum.  Hann telur einnig að það muni auka þörfina fyrir félagið.  „Það 

hefur áhrif á staðarval fyrirtækja að þar sé starfrækt öflug björgunarsveit.  Þau skoða 

vel alla öryggisþætti og sveitin hefur fengið fyrirspurnir um starf sitt þess vegna“ 

(Guðbergur Ægisson, 2010). 

4.4 FÉLAG ELDRI BORGARA Á HÚSAVÍK 

Formaður Félags eldri borgara á Húsavík er Ásmundur Bjarnason.  Félagið er um 20 ára 

gamalt og er aðili að Landssambandi eldri borgara.  Í lögum félagsins segir í 3. grein:  

„Tilgangur félagsins er að stuðla að alhliða velferð eldra fólks á félagssvæði sínu og að 
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taka þátt í landssamtökum, sem hafa sömu markmið“ (Lög félags eldri borgara á 

Húsavík, 1989). 

Í félaginu eru 150 félagsmenn 60 ára og eldri af báðum kynjum og hefur þeim 

fjölgað talsvert á undanförnum árum.  Á síðasta ári fjölgaði þeim um 30 en það var gert 

með átaki.  Félagið sendi bréf til um 300 manns 60 ára og eldri þar sem það hvatti fólk 

til að koma í félagskapinn.  Eins og áður sagði skilaði átakið 30 manns inn í félagið en 

nýju félagarnir eru ekki tilbúnir til að taka að sér störf í stjórn.  Erfiðlega gengur að fá 

fólk til að starfa í stjórn félagsins en Ásmundur sem hefur verið í stjórn lengi stefnir að 

því að stíga til hliðar á næsta aðalfundi.  Félagið stendur fyrir fjórum stórum viðburðum 

á ári.  Má þar meðal annars nefna þorrablót og ferðalög innanlands. 

Félagsmenn koma saman til þátttöku í félagsstarfi daglega yfir vetrarmánuðina til 

dæmis til að spila félagsvist, í kórstarf, spila boccia eða æfa golf í Hvalasafninu.  

Þátttakendur hverju sinni eru frá 12 til 160 og hefur verið svipaður fjöldi undanfarin ár.  

Félagið hefur góða aðstöðu fyrir stafssemi sína bæði í Hvammi og íþróttahöllinni auk 

þess sem það hefur aðgang að æfingaaðstöðu fyrir golf í Hvalasafninu yfir vetrartímann.  

Ásmundur segir að miðað við það sem hann hefur séð annarsstaðar á landinu þá sé öll 

aðstaða fyrir eldri borgara á Húsavík til fyrirmyndar. 

Félagið rukkar félagsgjöld, það fær ekki styrki frá fyrirtækjum eða ríkinu en 

sveitarfélagið hefur styrkt það, þau framlög hafa minnkað verulega undanfarin ár.  Staða 

félagsins var frekar slæm fyrir tíu árum síðan en vel hefur gengið að rífa það upp og 

telur Ásmundur það öflugt í dag.  Félagið er mjög mikilvægt fyrir bæjarfélagið að mati 

Ásmundar.  Í því fer fram sjálfsprottin starfsemi sem sinnir um tómstundaúrræði og 

rýfur einangrun og nýtur velvildar í bæjarfélaginu öllu. 

Í bænum er í byggingu átta íbúða fjölbýlishús sem ætlað er eldriborgurum en á 

áætlun er að byggja alls 24 nýjar íbúðir.  Erfiðlega hefur gengið að selja þessar íbúðir en 

í dag eru þrjár seldar (Ásmundur Bjarnason, 2010).  Ásmundur á ekki von á að það hafi 

nein sérstök áhrif á félagsstarf eldri borgara á Húsavík að fá stórt fyrirtæki inn í 

bæjarfélagið. 

4.5 GOLFKLÚBBUR HÚSAVÍKUR 

Meðlimir í Golfklúbbi Húsavíkur eru 147 en félagið hefur verið starfrækt í 44 ár.  Starf 

félagsins snýst um iðkun golfs auk unglinga- og nýliðastarfs.  Formaður félagsins er 

Anna Sigrún Mikaelsdóttir.  Fjölgun hefur verið í félagatalinu undarnfarin tíu ár um það 

bil 30 manns, sérstaklega ungt fólk en félagsmenn eru á aldrinum 10 ára til 83 ára og 
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eru af báðum kynjum.  Félagið stendur fyrir um 20 golfmótum að jafnaði á hverju 

sumri.  Það býður einnig upp á ókeypis nýliðafræðslu í 10 skipti fyrir hvern nýliða og 

það leggur mikinn metnað í markvisst unglingastarf.  Það heldur unglinganámskeið sem 

standa yfir í 11 vikur á sumrin en félagið fær þá til sín golfkennara. 

Stjórnarfundir eru haldnir mánaðarlega og nefndafundir fjórum til fimm sinnum á 

ári.  Nokkur fjölgun hefur verið milli ára á þeim sem nýta sér námskeið félagsins og 

virkni félagsmanna hefur einnig verið að aukast og frekar vel gengur að fá inn nýja 

félagsmenn sérstaklega ungt fólk. 

Aðstæður félagsins eru mjög góðar.  Það á níu holu völl sunnan við bæinn og er 

hann orðinn vel gróinn.  Auk þess er þar gott æfingasvæði, sex holu æfingavöllur og 

ágætur skáli og hefur aðstaðan frekar batnað síðustu ár.  Yfir vetrarmánuðina nýta 

félagsmenn aðstöðuna í Hvalasafninu til æfinga en þar mætir 15 manna hópur daglega 

og annar hópur vikulega.  Þó er að mati formannsins kominn tími á ýmis fjárfrek 

viðhaldsverkefni en ekki eru til fjármunir í þau. 

Félagið rukkar félagsgjöld.  Það fær fjárfarmlög og styrki frá fyrirtækjum og 

sveitarfélaginu en þau hafa minnkað talsvert undanfarin ár.  „Fyrirtækin sem styrktu 

okkur áður hafa farið úr bænum, því hefur dregið talsvert úr styrkjum til félagsins“ 

(Anna Sigrún Mikaelsdóttir, 2010). 

Sveitarfélagið leggur félaginu til styrki í formi starfsmanna úr vinnuskóla bæjarins 

en einnig hefur félagið keypt tæki til starfseminnar með aðstoð þess.  Að mati Önnu er 

starfsemi félagsins mjög mikilvæg fyrir bæjarfélagið vegna þess íþrótta- og 

unglingastarfs sem þar er rekið en einnig laðar völlurinn að sér bæði heimamenn og 

ferðafólk; „Þetta er náttúruperla sem við eigum þarna uppfrá sem er svo vel við haldið 

að það eitt og útaf fyrir sig setur bæinn okkar á hærra plan (Anna Sigrún Mikaelsdóttir, 

2010). 

Væntingar til þess að fá stórt fyrirtæki í bæinn eru jákvæðar.  Anna veit til þessa 

að Alcoa Fjarðaál hefur stutt við golfstarfsemi á austurlandi.  Að hennar mati komi það 

félaginu til góða að atvinna aukist, fólki fjölgi í bænum og að tekjur bæjarbúa og 

sveitarfélagsins aukist.  „Það munu verða haldin glæsileg mót í tengslum við það.“ 

(Anna Sigrún Mikaelsdóttir, 2010). 
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4.6 HESTAMANNAFÉLAGIÐ GRANI 

Hestamannafélagið Grani er 46 ára gamalt (Björn Helgi Jónsson og Sæmundur 

Rögnvaldsson, 1999).  Formaður félagsins er Þorgrímur Sigmundsson en félagsmenn 

sem eru af báðum kynjum eru um 100 og hefur þeim fjölgað um 40 manns síðustu tíu 

árin.  Þeir eru á aldrinum 16 mánaða til 80 ára, en félagar skrá börn sín gjarnan snemma 

í félagið.  Félagið stendur fyrir um 15 til 20 viðburðum á ári og eru það þá mót og lengri 

ferðir og hefur þeim fjölgað nokkuð undanfarin ár.  Virkni félagsmanna hefur einnig 

aukist nokkuð á síðustu fimm árum er það fór að rísa úr nokkurri lægð.  Frekar vel 

gengur að fá inn nýja félagsmenn.  Stór hópur félagsmanna hittist nær daglega í 

húsunum. 

Aðstaða félagsins er, að mati formannsins, mjög slæm og hefur frekar versnað en 

félaginu hefur verið úthlutað landssvæði í Saltvíkurlandi sunnan við bæinn þar sem 

áætlað er að koma upp nýrri hesthúsabyggð, reiðskemmu og velli.  Félagið er að fá styrk 

til sérverkefnis frá opinberum aðilum eins og sveitarfélaginu sem ætlaður er í byggingu 

reiðhallarinnar (Þorgrímur Sigmundsson, 2010). 

Félagið rukkar félagsgjöld, það fær fjárframlög eða styrki frá fyrirtækjum, í 

kringum mót sem félagið stendur fyrir og sveitarfélaginu en hafa verið í krónutölu 

svipuð milli ára.  

Þetta er ein af elstu íþróttum Íslendinga, og er í þriðja sæti hvað varðar fjölda 

iðkenda í íþróttum á landsvísu.  Starfsemi félagsins er mjög mikilvæg fyrir 

bæjarfélagið vegna þess að það gefur börnum og unglingum tækifæri til að 

umgangast skepnur.  Í samvinnu við hestamiðstöðina í Saltvík hafa börn og 

unglingar sótt reiðnámskeið.  Þessi námskeið hafa verið afar vel sótt svo skiptir 

tugum á hverjum vetri.  Í þetta hafa styrkir til félagsins runnið (Þorgrímur 

Sigmundsson, 2010). 

Væntingar hestamannafélagsins til þess að stóriðja rísi við Húsavík eru bæði 

neikvæðar og jákvæðar.  Neikvæðar því áætluð álversbygging á að rísa á því landsvæði 

sem hestamenn hafa áratugum saman nýtt til hagabeitar, jákvæð vegna þess að: 

… reynslan segir að þar sem þessi stóru fyrirtæki koma þar verður ívið meiri 

hagsæld.  Meiri peningar í umferð sem gerir það að verkum að auðveldara er að ná 

í styrki.  Svona áhugamanna- og íþróttafélög eru meira og minna rekin fyrir styrki 

og með sjálfboðavinnu …. Við verðum komnir inn á gafl hjá þeim um leið og 

fyrsta skóflustungan er tekin, til að fá aðstoð við að gera nýjan völl, því við þurfum 

völl inn á nýtt svæði (Þorgrímur Sigmundsson, 2010). 

Þorgrímur nefndi það einnig að það væru ekki bara beinu styrkirnir frá 

stóriðjufyrirtækinu sjálfu sem kæmu félögum til góða í uppbyggingu eins og átti sér stað 

á Austfjörðum, því öllum litlu verktökunum, til dæmis málurunum, smiðunum og litlu 
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fyrirtækjunum vegni miklu betur og væru fúsari til að leggja málefnum lið.  Hann 

nefndi sem dæmi að reiðhöllin sem er í byggingu á Norðfirði væri að stórum hluta styrkt 

af einstaklingum á svæðinu sem hafi vegnað vel meðan á uppbyggingunni stóð á 

Reyðarfirði „við bara krossleggjum fingur“ (Þorgrímur Sigmundsson, 2010). 

4.7 HÚSAVÍKURDEILD RAUÐA KROSS ÍSLANDS 

Í Húsavíkurdeild Rauða kross Íslands eru rúmlega 300 manns, deildin hefur starfað frá 

árinu 1958 eða í 52 ár.  Hún flokkast undir mannúðarsamtök og vinnur eftir markmiðum 

Rauða kross hreyfingarinnar og landsfélagsins.  Formaður deildarinnar er Ingólfur 

Freysson.  Félagsmönnum hefur fjölgað um 30 á síðustu tíu árum, þeir eru á aldrinum 

30 til 50 ára og af báðum kynjum.  Megin þráður starfsseminnar er að rjúfa félagslega 

einangrun og hafa verkefnin undanfarin ár að mestu verið um geðfatlaða og málefni 

atvinnulausra.  Deildin stendur fyrir fjórum til fimm viðburðum á ári og hefur þeim 

fjölgað um einn til tvo á síðustu tíu árum.  Má til dæmis nefna Þjóðadaginn og 112 

daginn.  Stjórnin kemur saman mánaðarlega og hefur orðið nokkur fjölgun á fundum 

undanfarin ár.  Að jafnaði mæta 5 til 7 á fundina.  Virkni félagsmanna í starfi félagsins 

hefur aukist nokkuð á síðustu tíu árum og frekar vel gangur að fá inn nýja félaga.  

Aðstaða félagsins er góð en það hefur aðstöðu í húsnæði björgunarsveitarinnar og hefur 

aðstaðan batnað mikið á síðustu tíu árum. 

Félagið rukkar félagsgjöld en nýtur ekki styrkja frá fyrirtækjum eða opinberum 

stofnunum.  Það fær framlög frá Rauða kross hreyfingunni og það leitar til einstaklinga í 

söfnunum.  Starf deildarinnar er að mestu fólgið í góðgerðarstarfssemi og fer algerlega 

fram í formi sjálfboðavinnu.  Að mati Ingólfs (2010) er félagið frekar mikilvægt fyrir 

bæjarfélagið ekki síst nú síðustu árin vegna Geðræktarmiðstöðvarinnar Setursins, en 

félagið hefur lagt mikið fé árlega í rekstur hennar.  Einnig vegna aðkomu félagsins að 

málefnum atvinnulausra og velferðarsjóðs.  Sjúkrabíll bæjarins er í eigu Rauða krossins 

en Ríkið sér um rekstur hans.  Ingólfur telur að álag á félagið muni frekar aukast með 

tilkomu stóriðju í bæjarfélagið. 

4.8 ÍÞRÓTTAFÉLAGIÐ VÖLSUNGUR  

Íþróttafélagið Völsungur var stofnað árið 1927 og er því 83 ára gamalt (Björn Helgi 

Jónsson og Sæmundur Rögnvaldsson, 1999).  Í félaginu eru starfandi tíu deildir, þeirra 

virkastar eru meistaraflokkar í knattspyrnu, yngri flokkar í knattspyrnu, 

handknattleiksdeildin og fimleikar.  Nokkuð virk deild er í öldungaflokki í blaki.  
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Smærri deildir eru í badminton og körfubolta.  Karate var nokkuð öflugt fyrir nokkrum 

árum en lagðist af þegar þjálfarinn hætti.  Framkvæmdastjóri félagsins er Sveinn 

Aðalsteinsson en hann er einnig framkvæmdastjóri fyrir HSÞ
2
.  Hann vinnur með 

aðalstjórn Völsungs, dagskrárráði og að einhverju leyti með ráðum deilda.  Félagið er 

með starfsemi í íþróttahöllinni ýmist frá hádegi eða klukkan tvö á daginn til klukkan tíu 

á kvöldin.  Dagskráin er mjög þétt í húsinu og komast færri að en vilja.  Sveinn nefndi 

að í umræðunni væri að byggja gervigrasvöll í bænum en eins og er notar félagið 

sparkvellina við grunnskólann til fótboltaæfinga en þeir eru óhentugir.  Vel gengur að fá 

iðkendur inn í félagið og greiða þeir æfingagjöld til félagsins, en foreldrar standa að 

mestu undir fjáröflun og kostnaði af ferðalögum.  Félagið fær fjárframlög frá 

bæjarfélaginu og það sníður starf sitt að þeim framlögum og er félagið skuldlaust.   

Fækkun fólks í bænum hefur komið við iðkendafjölda svo þeim hefur fækkað að 

einhverju leyti.  Sveinn telur að hluti skýringar á fækkun barna í bænum sé vegna þess 

að fólk eignist nú færri börn, hvert par, en áður var og að fólk er eldra þegar það eignast 

börnin.  Barneignaraldurinn er heldur ekki að skila sér heim eftir háskólanám.  Einnig 

nefndi hann mikilvægi Framhaldsskólans á Húsavík: „Það er bara algjört samasem 

merki þar á milli að ef ekki væri hér framhaldsskóli þá værum við ekki að halda úti 

meistaraflokkum í fótbolta hvorki karla eða kvenna ekki nema með stórkostlegum 

kostnaði við að kaupa til okkar leikmenn“ (Sveinn Aðalsteinsson, 2010) en 

meistaraflokkarnir byggist algerlaga á heimafólki.  Fækkunin hefur einnig áhrif á 

framboð íþróttagreinanna sem í boði eru hverju sinni. 

Sveinn sagði að íþróttafélagið Völsungur sem slíkt væri ekki að velta sér upp úr 

því hvort stóriðja kæmi í bæinn eða ekki.  Hins vegar væri íþróttafélagið flestir 

bæjarbúar, því starfsemi félagsins snerti þá alla á einhvern hátt.  Félagið hljóti því að 

endurspegla þær væntingar og þá drauma sem bæjarbúar hafi. 

Þessi samþjöppun á fyrirtækjamarkaði er … eitt það alversta fyrir okkur sem 

hugsast getur og líka innan íþróttahreyfingarinnar og er miklu, miklu verra en þetta 

bankahrun, miklu verra.  Þessi samdráttur í kennitölum sem menn geta leitað til um 

fjárstuðning og svona almennan stuðning við íþróttahreyfinguna … kreppan var 

1995 til 2005 þegar samþjöppunin átti sér stað (Sveinn Aðalsteinsson, 2010). 

Viðburðir sem félagið stendur fyrir eru á milli 70 til 100 leikir í fótbolta árlega, 

um 10 leikir í handbolta en félagið stendur einnig fyrir Húsavíkurmótinu fyrir 5. flokk í 

                                                 
2
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handbolta á hverju vori í samstarfi við Markþing
3
.  Nokkuð misjafnt er hve mörgum 

viðburðum félagið kemur að árlega. 

4.9 KIRKJUKÓR HÚSAVÍKUR 

Söngæfingar, söngur við athafnir og messur í kirkjunni, aðventutónleikar og 

vortónleikar eru megin verkefni Kirkjukórs Húsavíkur og hafa verið í nokkuð föstum 

skorðum undanfarin tíu ár.  Formaður kórsins er Lilja Skarphéðinsdóttir.  Kórinn hefur 

verið starfræktur í 67 ár, í honum eru 38 manns af báðum kynjum og hefur fjölgað um 4 

á síðustu tíu árum.  Félagar eru á aldrinum 30 til 81 árs.  Kórinn kemur saman til æfinga 

og söngs í athöfnum 10 til 12 sinnum í mánuði og mæta að jafnaði 20 til 25 manns í 

hvert sinn og hefur virknin hvorki aukist eða minnkað á síðustu tíu árum.  Kórinn heldur 

tvenna tónleika á ári og er ekki rukkað um aðgangseyri á þá.  Að mati Lilju hefur gengið 

frekar vel að fá inn nýja kórfélaga.  Hins vegar telur hún að ef ekki verði breyting til 

batnaðar í atvinnulífinu fækki ungu fólki enn frekar: „það verður engin endurnýjun 

hvorki í félagsstarfi eða öðru ef ekkert ungt fólk er til þess að taka við“ (Lilja 

Skarphéðinsdóttir, 2010).  Að mati Lilju verði það til að styrkja kórinn eins og byggðina 

í heild að fá stórt fyrirtæki í bæinn og ungt fólk kemur ekki í bæinn nema þar sé atvinnu 

að hafa og þjónustan í bænum sé góð. 

Kórinn hefur frekar góða aðstöðu fyrir starfsemi sína og hefur hún frekar batnað 

með tilkomu hins nýja safnaðarheimilis kirkjunnar.  Ekki eru rukkuð félagsgjöld og 

félagið fær ekki fjárframlög eða styrki frá fyrirtækjum en það fær styrk frá sóknarnefnd 

og hefur hann verið svipaður undanfarin tíu ár.  Starf kórsins er allt unnið í 

sjálfboðavinnu og hann tekur ekki greiðslur fyrir söng við jarðarfarir.  Mikilvægi 

starfseminnar fyrir bæjarfélagið er mikið að mati Lilju því kórinn heldur uppi kórsöng í 

athöfnum kirkjunnar og tónleikar hans hafa ávalt verið vel sóttir.  „Þetta er mikil vinna 

en mjög gefandi starf“ (Lilja Skarphéðinsdóttir, 2010).   

4.10 KVENFÉLAG HÚSAVÍKUR 

Elst þeirra félaga sem hér er fjallað um er Kvenfélag Húsavíkur en það er 115 ára 

gamalt. Formaður félagsins er Hildur Baldvinsdóttir.  Félagið er líknarfélag sem stendur 

fyrir fjáröflun til góðgerðarmála.  Skráðir félagar eru 68 á aldrinum 15 til 86 ára og 

eingöngu konur.  Fjölgun félagsmanna helst nokkuð í hendur við þann fjölda sem 

gengur úr því árlega.  Félagið stendur fyrir 5 til 6 viðburðum á ári og má þar nefna 
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þorrablót, sem er ein stærsta skemmtisamkoma sem boðið er upp á í bænum, barnaballið 

um jólin, konukvöld svo eitthvað sé nefnt og hefur þeim fjölgað lítillega á undanförnum 

tíu árum. 

Hluti félagskvenna kemur saman til einhverra starfa að minnsta kosti einu sinni í 

mánuði.  Á fundi mæta 25 til 38 konur og hefur virknin verið svipuð undanfarin ár.  

Aðstaðan sem félagið hefur undir starfsemi sína er frekar góð og hefur frekar batnað 

síðustu árin, en það hefur afnot af húsnæði Lionsklúbbs Húsavíkur.  Félagið rukkar 

félagsgjöld.  Það fær styrki frá fyrirtækjum og hafa þeir verið svipaðir undanfarin ár, 

félagið leitar til fyrirtækja um happdrættisvinninga fyrir skemmtikvöldið.  Félagið fær 

styrk frá sveitarfélaginu í formi afnota af íþróttahöllinni undir þorrablótið, síðustu fjögur 

ár, en það er stærsta fjáröflun félagsins.  Allt starf félagskvenna er unnið í 

sjálfboðavinnu og allt fé sem það safnar rennur til samfélagsins og er það að mati Hildar 

(2010) mjög mikilvægt fyrir bæjarfélagið vegna þeirrar samfélagsþjónustu sem það 

veitir. 

Væntingar félagsins til þess að fá stóriðju í bæinn eru í sjálfu sér engar sérstakar 

að mati Hildar (2010) nema þá að það verði til þess að fjölga í félaginu.  Hins vegar geti 

það líka orðið til þess að meiri þörf verði fyrir aðstoð frá félaginu inn í samfélagið. 

4.11 LEIKFÉLAG HÚSAVÍKUR 

Leikfélag Húsavíkur hefur starfað frá árinu 1900 eða í 110 ár.  Formaður félagsins er 

Halla Rún Tryggvadóttir.  Í félaginu eru um 80 manns af báðum kynjum á aldrinum 16 

til 80 ára og hefur þeim fjölgað um 5 til 10 á síðustu tíu árum.  Félagið setur upp eitt 

leikverk á ári, stundum tvö og hefur það alltaf verið svipað.  Það fer að nokkru leyti eftir 

stykkjunum sem sett eru upp hverju sinni hversu margir koma að starfinu, um 20 manns 

hafa mætt á aðalfund félagsins undanfarin ár.  Vel hefur gengið að fá nýtt fólk til starfa í 

félaginu það er þó erfiðara en var áður fyrr.  Allt starfið fer fram í sjálfboðavinnu og 

félagið styður leikstarf í skólum bæjarins með því að lána húsið, leikmuni og búninga 

og aðstoðar á ýmsan við uppsetningar á leikritum.  Að mati þeirra Ásu og Höllu 

2010)nýtur félagið þess svo síðar því nemendur skila sér vel inn í starf leikfélagsins 

strax á framhaldsskóla aldri. 

Aðstaðan sem félagið hefur undir starfssemi sína er góð og hefur frekar batnað 

undanfarin tíu ár, en félagið hefur samkomuhúsið til ráðstöfunar og hefur gott húsnæði 

undir leikmuni og búninga.  Félagið rukkar félagsgjöld.  Það fær fjárframlög og styrki 

frá fyrirtækjum en þau hafa minnkað á síðustu árum.  Halla og Ása (2010) segja það 



28 

 

vera vegna þess að yfirstjórn fyrirtækjanna er ekki lengur í bænum, því reynist erfiðara 

að fá frá þeim styrki eða auglýsingar í leikskrá en áður var.  Fjarlægðin er orðin svo 

mikil.  Litlu fyrirtækin í eigu bæjarbúa eru þó dugleg við að leggja sitt af mörkum.  

Einnig hafa styrkir frá ríkinu minnkað en framlög frá sveitarfélaginu eru svipuð.  Að 

mati þeirra Höllu og Ásu (2010) nýtur félagið mikillar góðvildar frá sveitarfélaginu og 

bæjarbúum öllum.  „Starf leikfélagsins eflir bæjar- og menningarlífið, þroskar þá sem 

taka þátt, og gefur fólki möguleika á að starfa í félagi.  Það eykur flóruna“ (Ása 

Gísladóttir og Halla Rún Tryggvadóttir, 2010).  Leikfélagið hefur ekki fundið fyrir 

samdrætti í áhorfendafjölda þrátt fyrir fólksfækkun í bænum, enda fær það áhorfendur 

langt að.  Það er yfirleitt með um 20 sýningar á hverri uppsetningu og er að fá 1850 til 

2200 áhorfendur á hvert verk.  Þær Ása og Halla segja að félagið hafi ekki með miklar 

væntingar til stóriðju en: 

Það getur vel verið að hér muni einhverjir flytjast sem hafa áhuga á að vera með og 

það er bara af hinu góða en ég held það mundi ekki vera neitt þannig að það mundi 

breyta félaginu …. En maður veit náttúrulega ekkert hvernig áhrif einhver 

brjálæðisleg vinna mundi hafa á svona félag, skilurðu ef allir mundu fara að vinna 

tólf til fjórtán tíma á sólarhring … almennt svona þá er maður ekki alveg að sjá að 

það sé mikið power eftir í manni, og þá hefði fólk ekki tíma til að vera með….En 

leikfélög eins og öll önnur félög þróast alltaf….en það fer náttúrulega alltaf 

eitthvað eftir þeim sem eru að starfa og stjórna hverju sinni, eðlilega hlýtur hver og 

einn að seta sitt mark á starfið (Ása Gísladóttir og Halla Rún Tryggvadóttir, 2010).  

4.12 SKÓGRÆKTARFÉLAG HÚSAVÍKUR  

Megin starfsemi Skógræktarfélags Húsavíkur eru skógrækt og landbætur í landi 

Húsavíkur.  Félagið er 67 ára gamalt (Björn Helgi Jónsson og Sæmundur Rögnvaldsson, 

1999).  Skráðir félagar eru 40 á aldrinum frá 40 ára og uppúr af báðum kynjum en 

núverandi formaður er Árni Sigurbjörnsson.  Félagið stendur að jafnaði fyrir tveimur til 

þremur viðburðum á ári.  Félagsmenn koma saman þrisvar til fjórum sinnum á ári og 

mæta þá að jafnaði 8 til 12 manns og hefur virkni staðið nokkuð í stað undanfarin ár.  

Hvorki vel né illa gengur að fá inn nýja félagsmenn.  Aðstaða félagsins er frekar góð og 

hefur verið svipuð undanfarin tíu ár. 

Félagið rukkar ekki félagsgjöld og allt starf félagsins er unnið í sjálfboðavinnu.  

Það fær styrki og fjárframlög frá fyrirtækjum og hinu opinbera.  Að mati Árna er félagið 

frekar mikilvægt fyrir bæjarfélagið en mikilvægast sé að vera hluti af netverki.  

„starfsemin hefur breyst undanfarin ár, vinnuframlag skiptir minna máli en netverkið er 

meira.  Vegna atvinnuástands hefur fengist fjármagn í afmörkuð mannfrek verkefni“ 

(Árni Sigurbjörnsson, 2010).  
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5. BÆJARFÉLAGIÐ REYÐARFJÖRÐUR  

 

Reyðarfjörður er 30 km. langur, 

lengstur fjarða á Austfjörðum.  Hann er 

miðsvæðis í sveitarfélaginu 

Fjarðabyggð en um 4690 manns bjuggu 

í því sveitarfélagi í september 2009 

(Hagstofa Íslands, 2010).  Þar hefur 

verið löggildur verslunarstaður frá árinu 

1890.  Áður fyrr var bærinn aðal 

verslunarstaður héraðsins og var þar 

mikil gróska.  Útgerð og fiskvinnsla var 

þar töluverð en síðustu 20 ár hefur ekki verið þar útgerð og hún hefur ekki verið jafn 

veigamikil og í öðrum plássum í nágrannabæjarfélögunum (Jóhann Tryggvason, 2010).  

Frá náttúrunnar hendi er þar góð hafnaraðstaða.  Síðustu ár hefur mikill uppgangur átt 

sér stað á Reyðarfirði.  Með byggingu álvers Alcoa Fjarðaáls varð viðsnúningur á þeirri 

þróun fólksfækkunar sem þar hafði verið viðvarandi um nokkurra ára skeið.  

Aðalskrifstofur Fjarðabyggðar voru staðsettar á Reyðarfirði í kjölfar sameiningar 

sveitarfélaganna, en sveitarfélagið var áður níu sveitarfélög sem urðu að einu í nokkrum 

áföngum og stóð það ferli yfir á árunum frá 1988 til 2006.  Það nær nú frá Dalatanga í 

norðri að Kambanesi í suðri (Fjarðabyggð, [2010]).   

Sveitarfélagið hefur mótað sér stefnu í fræðslu- og frístundamálum fyrir árin 2009 

til 2011, sem er samþykkt og vel kynnt þeim sem eftir henni vinna (Jóhann Tryggvason, 

2010). 

Á síðustu tíu árum hefur sveitarfélagið byggt fjölnota íþróttahús á Reyðarfirði, 

Fjarðabyggðarhöllina, með gervigrasvelli í fullri stærð.  Við hlið þess eru sparkvellir.  

Ný sundlaug var tekin í notkun á Eskifirði árið 2006, einnig gervigrasvöllur á Norðfirði 

og þar var sundlaugin endurbyggð.  Verslunarmiðstöðin Molinn opnaði á Reyðarfirði 

árið 2005.  Þar eru skrifstofur Fjarðabyggðar til húsa (Fjarðabyggð, [2010]). 

Fáskrúðsfjarðargöng voru opnuð í september árið 2005 og voru þau gríðarmikil 

samgöngubót fyrir svæðið og gerðu það að verkum meðal annars að betur gengur að 

samnýta íþróttamannvirki sveitarfélagsins.  Mjög góð nýting er á þeim en þau eru fyrst 

       Mynd 4.  Sveitarfélagið Fjarðabyggð 

     (Félagsmálaráðuneytið, 2010) 
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og fremst skólamannvirki.  Skólarnir nýta þau fyrri part dags, yngstu börnin eru á 

æfingum strax eftir skóla síðan unglingarnir og síðast aðrir (Jóhann Tryggvason, 2010). 

5.1 ÍBÚAÞRÓUN 

Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu Fjarðabyggðar var íbúafjöldi á því svæði sem nú 

er Fjarðabyggð í hámarki á árunum 1990 til 1991 en þá bjuggu þar 4900 manns en voru 

komnir í 4055 árið 2003 þegar undirritaður var samningur við Alcoa um byggingu 

álvers á Reyðarfirði.  Eftir það fór íbúum fjölgandi, fyrst á Reyðarfirði og Eskifirði en 

 

 
Mynd 5.  Íbúaþróun á Reyðarfirði 1990 – 2010 (Hagstofa Íslands, 2010). 

 

síðar á Norðfirði og Fáskrúðsfirði (Fjarðabyggð, [2010]).  1. janúar árið 2002 var 

íbúafjöldi kominn niður í 616 á Reyðarfirði en hafði verið 727 1. janúar 1990.  Á mynd 

5 má sjá hver íbúaþróunin var á Reyðarfirði á árunum frá 1990 og til 1. janúar 2010 

tveimur árum eftir að framkvæmdum við álverið lauk. 

 
Mynd 6.  Aldursskipting íbúaþróunar eftir aldri á Reyðarfirði (Hagstofa Íslands, 2010). 
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Leikskólabörnum hefur fjölgað um 24,5% frá því sem var árið 2001, 

grunnskólabörnum um rúm 60% og unglingum á framhaldsskólaaldri um nálægt 39%.  

Næstu framhaldsskólar eru Verkmenntaskóli Austurlands í Neskaupstað og 

Menntaskólinn á Egilsstöðum.  Fólki á aldrinum 20 til 39 ára hefur fjölgað um tæp 90%.  

Mest er fjölgunin í aldursbilinu 40 til 66 ára en þar er fjölgunin rúm 103%.  

Ellilífeyrisþegum hefur einnig fjölgað og eru nú um 28% fleiri en þeir voru árið 2001. 

5.2 FÉLAGSMIÐSTÖÐIN ZVESKJAN  

Anna Ragnheiður Gunnarsdóttir er umsjónarmaður félagsmiðstöðvarinnar Zveskjunnar 

á Reyðarfirði.  Hún tók við því starfi síðastliðið haust en hún er garðyrkjufræðingur að 

mennt.  Félagsmiðstöðin er opin grunnskólabörnum á öllum skólastigum.  Aðallega þó 

aldrinum 13 til 15 ára þrisvar í viku.  10 til 12 ára börn koma einu sinni í viku en voru 

áður hálfsmánaðarlega.  Aðeins er verið að taka 6 til 9 ára börn inn í starfsemina og er 

það að frumkvæði Önnu (2010), sem segir að félagslíf í grunnskólanum hafi verið 

skorið niður og því sé hún að reyna að koma til móts við börnin.  Aðstaðan er mjög góð 

í frekar stóru gömlu húsi sem hentar vel undir starfssemina en það hýsti áður 

tónlistarskólann og bæjarskrifstofurnar og er miðsvæðis í bænum.  Börnin mæta vel í 

starfið því mikið er um að vera í félagsstarfi fyrir þennan aldur í bænum bæði á vegum 

kirkjunnar og unglingadeildarinnar hjá björgunarsveitinni en að jafnaði mæta 20 af 42 

nemendum á efsta stigi í félagsmiðstöðina þrisvar í viku. 

Fjölgun í bænum hefur að mati Önnu haft áhrif til batnaðar fyrir börn og unglinga 

og nefndi hún sem dæmi að ekki væri lengur samkenndir bekkir í grunnskólanum: 

Ég hef allavega ekki orðið fyrir vonbrigðum svona í heildina.  Mér finnst mjög 

skemmtileg þessi fjölgun, þetta var orðið aðeins of lítið …. Þetta var náttúrulega 

orðið þannig að maður svona nánast grét hverja fjölskyldu sem fór … en nú er fullt 

af fólki komið til baka … mér finnst þetta bara hafa heppnast vel, ánægð með að 

þekkja ekki alla .… (Anna Heiða Gunnarsdóttir, 2010). 

Einnig kom það fram hjá Önnu að börn af erlendum uppruna hafi aðlagast vel, hafi 

verið fljót að læra málið og ekki hægt að merkja annað hjá þeim en að þau væru orðin 

íslendingar. 

Börnin hafa leitað til fyrirtækja með fjárstyrki til tækjakaupa fyrir 

félagsmiðstöðina og hafa fengið góðar móttökur hjá þeim og eins hafi ágóði af 

jólabingói kvenfélagsins runnið til þeirra.  Börnin hafa einnig leitað til fyrirtækja þegar 

þau hafa tekið þátt í Samféshátíðum, hins vegar hafi að sögn Önnu (2010) verið ákveðið 

að taka ekki þátt í þeim hátíðum í vetur vegna þess hversu kostnaðarsamar þær séu. 
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Samstarf er á milli félagsmiðstöðva í sveitarfélaginu en einnig er samtarf við 

kirkjustarfið og björgunarsveitina en ekki við ungmennafélagið vegna umfangs starfsins 

þar. 

5.3 BJÖRGUNARSVEITIN ÁRSÓL  

Björgunarsveitin Ársól var stofnuð árið 1961 og er því 49 ára gömul.  Fráfarandi 

formaður hennar er Eiður Ragnarsson.  Megin verkefni félagsins eru björgunar- og 

slysavarnarstarf og þjálfun nýliða.  Mikilvægi félagsins fyrir samfélagið er mjög mikið 

og liggur meðal annars í hversu stórt hlutverk það spilar í almannavörnum.  Þá vinnur 

það einnig forvarnarstarf með því að gefa skólabörnum endurskinsmerki á haustin og 

kenna þeim um notkun þeirra.  Á vorin skoða björgunarsveitarmenn reiðhjól barnanna 

og fræða þau um notkun hjálma.  Unglingastarf er öflugt hjá sveitinni sem skilar sér 

áfram þegar unglingarnir ná aldri til að verða fullgildir félagar. 

Í félaginu eru á milli 60 og 70 félagsmenn og á undanförnum árum hefur þeim 

fjölgað nokkuð.  Félagið er að fá til sín aðflutta björgunarsveitarmenn sem flutt hafa 

vegna atvinnu, hins vegar hafi tilviljun ráðið því að flestir þeir sem eru að koma frá 

öðrum sveitum hafi sest að á Eskifirði og njóti starfið þar krafta þeirra.  Félagsmenn eru 

á aldrinum 18 til 65 ára og af báðum kynjum.  Félagið er með fundi um það bil fjórum 

sinnum í mánuði og á þá mæta frá fjórum upp í tíu í hvert sinn en virknin hefur aukist 

nokkuð á síðustu tíu árum.  Það stendur fyrir 10 til 12 viðburðum á ári að jafnaði í formi 

námskeiða og æfinga og tekur einnig þátt í æfingum með öðrum félögum. 

Frekar vel hefur gengið að fá inn nýja félaga á þessu tímabili og félagið hefur 

mjög góða aðstöðu í eigin húsnæði, en fyrir nokkru byggði það stórt hús, undir bíla og 

annan tækjabúnað, við gamla húsið sem þeir áttu en sá hluti var allur tekinn í gegn í 

framhaldi af því þannig að aðstaða félagsins hefur batnað mikið á síðustu árum.  Félagið 

fékk fjárframlög frá Alcoa Fjarðaál til þessa verkefnis. 

Félagið rukkar félagsgjöld.  Það hefur fengið fjárframlög og styrki frá fyrirtækjum 

og hafa þeir heldur aukist á síðustu árum að jafnaði en á sama tíma hafa framlög frá 

sveitarfélagi minnkað, félagið greiðir meira í fasteignagjöld til sveitarfélagsins en það 

fær í styrkjum frá því.  Af þessum sökum er nokkur togstreita milli félagsins og 

sveitarfélagsins að sögn Eiðs (2010) og heldur deildin að sér höndum gagnvart 

sjálfboðastarfi í þágu þess nema um sé að ræða björgunarstörf og útköll.  
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5.4 FÉLAG ELDRI BORGARA Á REYÐARFIRÐI  

Félag eldriborgara á Reyðarfirði eru um það bil 20 ára gamalt, félagsmenn eru 62 og 

formaður þess er Erla Hjaltadóttir.  Félagsmönnum fjölgaði um 11 síðasta ár og eru á 

aldrinum 60 ára til 93 ára.  Erla sagði að tveir félagsmenn hafi flust til bæjarins vegna 

álversins aðrir félagsmenn væru rótgrónir Reyðfirðingar.  Félagið stendur fyrir 

ýmiskonar tómstundastarfi til dæmis sundleikfimi einu sinni í viku, félagsvist 

hálfsmánaðarlega, og göngudögum tvisvar í viku.  Þegar ekki viðrar til göngu úti við er 

gengið í Fjarðabyggðarhöllinni sem er næsta bygging við húsnæði félagsstarfsins.  Þá 

stendur félagið fyrir 5 til 6 viðburðum á ári til dæmis leikhúsferðum til Akureyrar, 

lengri ferðalögum yfir sumarið, aðventusamkomum, þorrablóti og bingói.  

Viðburðunum hefur fjölgað frekar frá því sem áður var.  Um 24 félagar mæta að jafnaði 

í félagsstarfið nokkrum sinnum í viku.  Félagstarf aldraðra sem bærinn stendur fyrir og 

starfsemi félagsins tvinnast mikið saman, félagið er með aðstöðu í sal félagsstarfsins og 

fer að mestu fram virka daga. 

Félagið rukkar félagsgjöld.  Yfir sumartímann sjá félagsmenn um 

Stríðsminjasafnið og fá greitt fyrir í formi styrks frá sveitarfélaginu.  Einnig hafa 

félagsmenn tekið að sér að pakka inn jólagjöfum Fjarðaáls til starfsmanna álversins og 

fengið greitt fyrir. 

Að mati Erlu hafði það nokkuð jákvæð áhrif fyrir eldri borgara bæjarins að fá 

stóriðju á staðinn, þeir gátu fengið meiri þjónustu í verslun á staðnum og komist í 

heppilegra húsnæði. 

Það er meira umleikis í verslun og þjónustu …. Það var náttúrulega til hagsbóta að 

þessi hús voru byggð, þessi blokk henni var breytt, hún var gerð að íbúðum fyrir 50 

ára og eldri, þessi blokk var sérhönnuð svoleiðis …. Það var náttúrulega til bóta að 

margir gátu selt húsin sín og keyptu hérna íbúðir.  Þetta er svo þægilegt fyrir það að 

koma bara niður með lyftunni.  Hérna niður í salinn, þurfa ekki að láta keyra sig og 

sækja“ (Erla Hjaltadóttir, 2010). 

5.5 GOLFKLÚBBUR FJARÐABYGGÐAR 

Golfklúbbur Reyðarfjarðar var stofnaður árið 2003.  Formaður hans er Sigurjón 

Baldursson en meðlimir félagsins eru 51 á aldrinum 12 til 67 ára og af báðum kynjum.  

Félagið stendur fyrir 3 til 5 viðburðum á ári.  Því var úthlutað landi á gamalli bújörð rétt 

innan við bæinn fyrst til bráðabirgða en völlurinn er nú kominn inn á aðalskipulag fyrir 

svæðið.  Þátttökuvirkni félagsmanna hefur aukist mikið og vel hefur gengið að fá nýja 

félaga inn í félagið.  Aðstaða félagsins er frekar slæm eins og er en hefur þó batnað 

mikið og kemur til með að batna.  Eiginleg golfstarfsemi hefur einungis verið síðustu 
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þrjú ár á vellinum.  Þegar viðtalið var tekið var hópur fólks að vinna við að innrétta og 

standsetja skála félagsins.  Hann var áður hluti af þjónustuhúsum við 

álversuppbygginguna.  Í sumar stendur til að byggja upp teiga og flatir.  Golfspilarar 

hafa getað nýtt sér aðstöðu í Fjarðabyggðarhöllinni til æfinga yfir vetrartímann.  Félagið 

rukkar félagsgjöld það hefur notið góðs stuðnings fyrirtækja í fjárframlögum en lítið 

fengið frá opinberum stofnunum.  Félagsmenn sinna sjálfboðavinnu í þágu félagsins, 

með vinnu við skálabyggingu og uppbyggingu brautanna á vellinum, frekar en í þágu 

almennings, en bjóða þó upp á kennslu í golfi:  

Ég tel það til góðgerðarstarfs að bjóða börnum og unglingum upp á golfkennslu 

ókeypis …. Þessi starfsemi [golfklúbburinn (innskot höfundar)] væri væntanlega 

ekki til staðar ef ekki hefði komið til stóraukin atvinnuuppbygging á svæðinu….Ég 

gæti trúað, ef þú hefðir komið hérna og ekkert hefði gerst þá hefðir þú fundið hér 

kvenfélagið og sóknarnefndina.  Það væri alveg hreint á hreinu sko, og það væri 

kannski búið að sameina þau (Sigurjón Baldursson, 2010). 

Að sögn Sigurjóns (2010), sem fæddur er og uppalinn á Reyðarfirði, var hann og 

öll hans fjölskylda, um 18 manns á öllum aldri, flutt í burtu áður en framkvæmdir hófust 

við álversbyggingu og hafi ekki gert ráð fyrir að koma til baka, en vegna þeirra 

atvinnutækifæra sem fylgdu álverinu væru þau öll flutt til baka aftur. 

5.6 HESTAMANNAFÉLAGIÐ FREYJA  

Hestamannafélagið Freyja er yngst þeirra félaga sem hér eru til umfjöllunar.  Formaður 

þess er Hilmar Freyr Guðmannsson.  Hestamannafélag Fjarðabyggðar er staðsett á 

Norðfirði.  Sú staðsetning er landfræðilega óheppileg fyrir þá sem búa á næstu fjörðum 

og því var stofnað nýtt félag fyrir þremur árum fyrir Eskifjörð, Reyðarfjörð og 

Fáskrúðsfjörð.  Það er enn sem komið er ekki aðili að Landsambandi.  Megin 

bækistöðvar félagsins eru á Eskifirði í gömlum fjárhúsum rétt utan við bæinn.  Komið 

hefur verið upp gerði framan við húsin og góðar reiðleiðir eru þar í kring.  Núverandi 

aðstaða er hins vegar aðeins til bráðabirgða þar sem munni áætlaðra Norðfjarðarganga 

kemur til með að vera á þessum stað en félagið hefur fengið land á Símonartúni fyrir 

utan Mjóeyri „á sólarmesta stað á Austfjörðum“ (Hilmar Freyr Guðmannsson, 2010) en 

hver framgangur verður í þeirri uppbyggingu er undir félagsmönnum komið. 

Virkni félaga hefur aukist mikið undanfarið, 25 manns mættu á síðasta félagsfund 

og mjög vel hefur gengið að fá inn nýja félagsmenn.  Stjórn félagsins fundar 

hálfsmánaðarlega.  Í félaginu eru um 55 skráðir félagar af báðum kynjum á aldrinum 5 

ára til 94 ára og er elsti félaginn virkur í starfinu.  Félögum fjölgaði um 20 á síðasta ári.  

Félagið stendur fyrir um 15 viðburðum á ári og nefndi formaðurinn sem dæmi: 
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sameiginlega reiðtúra, járninganámskeið og bingó.  Þá er ætlunin að vera með 

reiðnámskeið í sumar og lengri ferðir.  Félagsmenn vinna sjálfboðastörf í þágu félagsins 

og greiða til þess félagsgjöld það fær enn sem komið er ekki styrki frá ríki eða 

sveitarfélaginu en hefur fengið styrki frá fyrirtækjum (Hilmar Freyr Guðmannsson, 

2010).  Mikilvægi félagsins að mati Hilmars er að það eykur fjölbreytni í tómstundum 

og félagið vinnur markvisst að því að efla barna og unglingastarf og er nú í samstarfi 

við önnur félög í nágrannasveitarfélögum, að vinna að því að setja á sýninguna Æskan 

og hesturinn
4
. 

Öll tómstundaiðja hún byggist á því hversu mikið af börnum er í henni.  Kallar í 

fótbolta þeir geta alveg verið í því en allt byggist þetta á börnunum fyrst og fremst 

…. Hér hefur aukist áhugi á tómstundum og áhugamálum vegna aukningar á 

börnum og fólk getur komið hingað aftur með börnin sín eftir að hafa menntað sig 

annarsstaðar.  Það skiptir líka máli að það sé fjölbreytni í framboði og einhver 

nenni að sinna þessu og koma með eitthvað nýtt inn og upp á það að gera skiptir 

álverið máli fyrir samfélagið að hingað kemur nýtt fólk með nýjar áherslur í 

tómstundum.  Hér var fótbolti sund og glíma, hestamennskan er hrein viðbót við 

það (Hilmar Freyr Guðmannsson, 2010). 

Að mati Hilmars (2010) getur það eflt einstakar íþróttagreinar í bæjarfélagi þegar 

áhugasamir einstaklingar um greinarnar flytja í bæinn og nefndi sem dæmi að fyrrum 

afreksmaður í sundi hafi komið til starfa hjá Fjarðaáli og hann hefi tekið að sér þjálfun 

barna í sundi og nú væri veruleg þátttöku aukning í þeirri íþróttagrein meðal barna og 

unglinga. 

5.7 UNGMENNAFÉLAGIÐ VALUR 

Ungmennafélagið Valur er íþróttafélag Reyðarfjarðar.  Almennt hafa íþróttafélög í 

sveitarfélaginu sameinað krafta sína í íþróttastarfi en þó ekki á öllum sviðum.  

Formaður félagsins er Sigríður Hrönn Gunnarsdóttir.  Félagið er 74 ára gamalt en 

félagsmenn eru um 120 á aldrinum 5 til 16 ára og af báðum kynjum.  Félagið er með 

knattspyrnu-, glímu- og skíðadeild.  Mikil fjölgun hefur orðið á æfingum síðustu tíu ár 

og þátttökuvirkni félagsmanna aukist nokkuð.  Mjög vel hefur gengið að fá nýja 

félagsmenn inn og aðstæður fyrir starfið eru góðar, hafa batnað mikið síðustu tíu ár með 

tilkomu Fjarðabyggðarhallarinnar. 

Félagið rukkar félagsgjöld og fær fjárframlög eða styrki frá fyrirtækjum og 

opinberum aðilum.  Styrkir sveitarfélagsins til íþróttafélaganna byggjast á höfðatölu 

                                                 
4
 „Æskan og hesturinn er barna og unglinga sýning sem haldin hefur verið í Reykjavík síðastliðin 20 ár 

og 10 ár í Skagafirði.  Það eru bara börn og unglingar sem eru í þessari sýningu.  Mottóið er: það kostar 

ekkert inn og það fá allir að vera með“ (Hilmar Freyr Guðmannsson, 2010). 
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þeirra sem eru á aldrinum 6 til 16 ára og hafa tekjur félagsins aukist verulega undanfarin 

ár vegna fjölgunar iðkenda í félaginu (Jóhann Tryggvason, 2010).  Vegna 

efnahagsástandsins í þjóðfélaginu eru breyttar áherslur hjá félaginu og öðrum félögum í 

sveitarfélaginu, dregið hefur verið úr lengri ferðum og þátttöku á mótum í öðrum 

landshlutum en meiri áhersla lögð á starfsemina heima við.  

Að mati formannsins (Sigríður Hrönn Gunnarsdóttir, 2010) hefur starfsemi 

félagsins mikið forvarnargildi og eflir ungmennin félagslega og sé þess vegna mjög 

mikilvæg fyrir bæjarfélagið. 

5.8 KÓR REYÐARFJARÐARKIRKJU 

Kór Reyðarfjarðarkirkju hefur starfað í 99 ár.  Stjórnandi kórsins er Gillian Haworth og 

hefur hún stjórnað honum í 23 ár.  Meginverkefni kórsins, sem er eini kór bæjarins, er 

söngur við kirkjuathafnir.  Í kórnum eru nú 25 manns á aldrinum 25 til 65 ára af báðum 

kynjum, af þeim hafa um þrír til fjórir verið með frá því Gillian tók við honum.  Fjöldi 

félaga hefur verið mjög breytilegur undanfarin ár.  „Þegar pláss stækkar er meira um að 

vera...fólkið sem hefur flust hingað fer í vaktavinnu, það er dáldið erfitt en það eru 

nokkrir vaktavinnumenn í kórnum, en það er dáldið strembið fyrir þá að vera með….“ 

(Gillian Haworth , 2010). 

Kórinn syngur við messur tvisvar í mánuði auk þess að syngja við einstakar 

athafnir eins og jarðarfarir.  Ekki er rukkað fyrir söng við þær athafnir.  Auk þess 

stendur hann fyrir fjórum viðburðum á ári og hefur sú starfsemi frekar vaxið á 

undanförnum árum.  Kórinn syngur til dæmis fyrir eldri borgara, er í samvinnu við 

leikfélagið, tónlistarskólann og aðra kóra í sveitarfélaginu og víðar.  Kórinn æfir sex 

sinnum í mánuði, 16 mæta að jafnaði á æfingarnar. 

Kórinn hefur góða aðstöðu til æfinga.  Kórfélagar eru ekki rukkaðir um 

félagsgjöld, kórinn fær ekki fjárframlög eða styrki frá fyrirtækjum sveitarfélaginu eða 

ríkinu.  Starfssemin byggir því algerlega á sjálfboðavinnu kórfélaga.  „Fólk kemur og 

fer…fólk síast inn og út aftur…ég er samt ánægð með kórinn, hann er kannski betri en 

hann var“ (Gillian Haworth , 2010).  Að mati kórstjórans liggur mikilvægi kórsins í því 

að hann tekur þátt og setur svip sinn á kirkjuathafnir og svo í því skemmtanagildi sem 

hann hefur auk þess sem það sé mjög hollt að syngja. 
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5.9 KVENFÉLAG REYÐARFJARÐAR 

Kvenfélag Reyðarfjarðar hefur starfað í um 90 ár.  Formaður þess er Dagbjört 

Gísladóttir.  Í félaginu sem er fjáröflunar- og líknarfélag eru 38 konur og hefur þeim 

fjölgað um 10 til 15 á síðustu tíum árum og fékk félagið til dæmis átta konur á besta 

aldri inn í félagið í haust.  Félagskonur eru á aldrinum 25 til 70 ára.  Félagið starfar 

aðallega yfir vetrarmánuðina með fundum mánaðarlega frá október fram í apríl en að 

jafnaði mæta 22 konur á fundi og hefur þátttökuvirkni aukist nokkuð.  Vel hefur gengið 

að fá nýjar konur til starfa í félaginu.  Félagið stendur fyrir 6 viðburðum á ári til dæmis 

barnaballi og bingói fyrir jólin og sinnir góðgerðarstarfsemi í sjálfboðavinnu.  Það sér 

um allar erfidrykkjur sem fram fara í bænum og sér um heillaskeyta sölu í kringum 

fermingar. 

Félagsfundir eru haldnir í safnaðarheimilinu og er aðstaðan þar góð og hefur 

frekar batnað síðustu tíu ár.  Að sögn Dagbjartar (2010) hefur kvenfélagið séð um kaup 

á öllum búnað fyrir safnaðarheimilið.  Félagið styrkir starf bæjarbúa til dæmis 

leikskólann, félagsmiðstöðina og félagsstarf aldraðra. 

Félagskonur eru rukkaðar um félagsgjöld.  Félagið fær fjárframlög eða styrki frá 

fyrirtækjum og hafa þeir aukist síðustu árin, en það hefur ekki fengið framlög eða styrki 

frá sveitarfélaginu eða ríkinu.  Alcoa Fjarðaál veitti félaginu Bravó
5
 styrk á síðasta ári. 

Dagbjört (2010) tengir fjölgun félagskvenna ekki beint við Alcoa Fjarðaál en telur 

að félagið eigi samt eitthvað inni í þeim efnum þegar aðfluttir hafi fest sig betur í sessi.  

Hún telur að væntingar bæjarbúa til stóriðjunnar hafi ræst og að starfssemi hennar hafi 

bjargað miklu. 

5.10 LEIKFÉLAG REYÐARFJARÐAR 

Leikfélag Reyðarfjarðar hefur verið starfrækt í 43 ár.  Það sinnir uppsetningum á 

leikritum oft í samstarfi við aðra til dæmis efsta stig grunnskólans á Reyðarfirði, 

Verkmenntaskóla Austurlands, tónlistarskólann og kirkjukórinn.  Það fær einnig til 

samstarfs við sig áhugasama einstaklinga frá til dæmis Egilstöðum og Norðfirði.  

Félagið er með 5 manna stjórn en enga skráða félaga og rukkar ekki félagsgjöld.  

Stjórnin sér um að kalla fólk til þegar eitthvað stendur til.  „Meðlimir félagsins eru má 

segja sveitarfélagið allt, ég hef bara pikkað út. …. Þeir sem eru í félaginu eru þeir sem 

eru með í að setja verk á fjalirnar í það og það skiptið“ (Guðmundur Hraunfjörð, 

2010). 

                                                 
5
 Bravó! er verkefni sem heyrir undir Samfélagssjóði Alcoa.  Sjá nánar í fylgiskjali 2. 



38 

 

Það hefur gengið frekar illa að fá fólk að starfa með félaginu eftir að 

álversuppbygging hófst.  „Uppgangur í sveitarfélagi, niðurgangur í félagsstarfi“ voru 

orð fráfarandi formanns en hann hefur gengt því hlutverki í 10 ár.  Meðan á 

uppbyggingunni stóð hafði fólkið hvorki tíma aflögu eða krafta til að binda sig í 

leiklistarstarfi en þátttaka í leikverki getur þýtt bindingu flest öll kvöld vikunnar í 3 til 4 

mánuði.  Starfsmenn álversins taka heldur ekki þátt í leikstarfinu enn sem komið er.  

„Þeir sem eru í álverinu eru ekki beint kandídatar til að vera í svona starfi, þeir geta 

verið á vakt þegar mætti helst ekki vera á vakt.  Þannig ... þetta þarf að vera svona fólk 

sem er með svona dagvinnu og hefur aukatíma í annað (Guðmundur, 2010). 

Leikfélag Reyðarfjarðar er húsnæðislaust sem stendur en það er fjárhagslega vel stætt.  

Það hefur því getað fengið til sín góða leikstjóra þegar verið er að setja upp verk.  Það 

hefur fengið fjárframlög og styrki bæði frá fyrirtækjum, sveitarfélaginu og ríkinu en þeir 

hafa þó minnkað síðustu árin og enn sem komið er hefur það ekki verið styrkt af 

Fjarðaáli.  Helstu verkefni undanfarin ár hafa snúist um að aðstoða skólabörnin í þeirra 

leiklistarstarfi.  Guðmundur sagði að mikilvægi félagsins lægi í því að halda félagslegri 

hugsun gangandi ekki síður í því forvarnar og þjálfunarstarfi sem liggur í samstarfinu 

við skólana.  Nú er félagið að undirbúa sýningu í samstarfi við kór Reyðarfjarðarkirkju, 

sem verður sýnd í sumar í tengslum við hernámsdaginn. 

5.11 REYÐARFJARÐARDEILD RAUÐA KROSS ÍSLANDS 

Rauði kross Íslands hefur verið með deild á Reyðarfirði frá árinu 1976 eða í 34 ár.  

Sigurður Ásgeirsson er formaður deildarinnar en 79 manns af báðum kynjum á 

aldrinum 30 til 80 ára eru skráðir félagsmenn í deildina en þeim hefur fækkað um 44 á 

síðustu tíu árum og frekar illa gengur að fá inn nýja félaga.  Þó gengur félaginu vel að fá 

sjálfboðaliða til starfa sem ekki eru skráðir félagsmenn. 

Félagið stendur fyrir 3 til 4 viðburðum á ári og hefur þeim fjölgað um 1 til 2 en 

oftast er starf þess ekki mjög sýnilegt.  Félagsmenn koma ekki reglulega saman til 

fundarhalda og hefur fundum fækkað mikið á síðustu tíu árum.  Einungis 10 manns 

mættu á síðasta aðalfund og hefur þátttökuvirkni staðið í stað síðustu árin.  Samskipti 

fara að mestu fram í gegnum tölvur og eru samskipti stjórnarmanna mikil á þeim 

vettvangi „félag sem þetta er eins virkt og þeir eru sem því stjórna“ (Sigurður 

Ásgeirsson, 2010). 

Félagið hefur frekar góða aðstöðu fyrir starfssemi sína og hefur hún batnað mikið 

en félagið er leigjandi hjá björgunarsveitinni.  Félagið rukkar félagsgjöld og fær 
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fjárframlög og styrki frá fyrirtækjum, sem hafa verið svipuð síðustu árin, en ekki frá 

sveitarfélaginu eða ríkinu.  Að mati formannsins er starfssemi félagsins mjög mikilvæg 

fyrir bæjarfélagið þar sem það hefur séð um móttöku fólks af erlendum uppruna, 

stuðning við fatlaða og kennslu í skyndihjálp.  Rauða kross deildir í Fjarðabyggð reka 

skrifstofu á Reyðarfirði sem sér alfarið um móttöku fólks af erlendum uppruna sem er 

að flytja í sveitarfélagið og kosta starfsmann þar.  Það kemur einnig að málefnum 

atvinnulausra en atvinnuleysi er mest á Reyðarfirði af bæjarfélögum Fjarðabyggðar.  Að 

sögn Sigurðar (2010) eru helst um að ræða konur sem vegna fjölskylduaðstæðna geta 

ekki tekið að sér vaktavinnu í álverinu. 

5.12 SKÓGRÆKTARFÉLAG REYÐARFJARÐAR 

Megin verkefni skógræktarfélags Reyðarfjarðar er að planta út trjám.  Félagið hefur 

starfað í 30 ár í því eru 25 félagar af báðum kynjum á aldrinum 40 til 75 ára.  Formaður 

félagsins er Ásmundur Ásmundsson.  Félagið hefur ræktað upp stór svæði og sett niður 

um 600- til 700.000 plöntur frá upphafi.  Það hefur sett niður trjáplöntur fyrir Alcoa 

Fjarðaál frá árinu 2003.  2007 plöntum fyrsta árið en síðan 1000 plöntum árlega helst 

íslensk lauftré.  Félagið sjálft hefur plantað mest um 50- til 60.000 plöntum á einu ári en 

það sér einnig um stígagerð og fær til þess styrk frá vegaslóðasjóði ríkisins.  Félagið 

hefur umsjón með framkvæmdum, áður fyrr í samstarfi við sveitarfélagið og 

vinnuskólann en í dag fær félagið verktaka til að sjá um verkefnin.  Nemendur tíunda 

bekkjar sjá um að planta út Alcoa plöntunum og fá í staðinn greiðslu frá félaginu inn í 

ferðasjóð. 

Fjölgun hefur ekki átt sér stað síðustu árin og sagði formaðurinn að ekki hafi verið 

gert neitt átak til að fjölga þar.  Félagið stendur fyrir einum viðburði á ári grillveisla sem 

haldin er í tengslum við plöntunina fyrir Alcoa Fjarðaál.  Félagsfundir eru tveir á ári og 

hefur sú tíðni verið nú í nokkur ár, um 8 til 10 manns mæta á hvern fund.  Aðstaða 

félagsins er mjög slæm og hefur verið óbreytt síðustu tíu ár. 

Félagið rukkar félagsgjöld það fær fjárframlög eða styrki frá fyrirtækjum sem hafa 

aukist verulega.  Félagið fær framlög frá ríkinu sem einnig hafa aukist mjög mikið.  Það 

hefur ekki sótt um samfélagsstyrk til Alcoa Fjarðaáls „ ... félag eins og Alcoa á ekki að 

vera einhver peningamilla“ (Ásmundur Ásmundsson, 2010).  Formaðurinn taldi 

starfsemi félagsins mikilvæga fyrir bæjarfélagið útfrá umhverfissjónarmiði því 

útplöntun á trjám sé mikilvæg fyrir lífríkið ekki síst til að bæta gróður. 



40 

 

Félagið hefur í gegnum árin lagt mikið af mörkum til gróðurbætingar sem bæði 

fegrar umhverfið og leggur sitt af mörkum til að draga úr loftmengun mælanlegs 

útblásturs á koldíoxíði.  Þetta er göfugur félagsskapur sem horfir nokkra tugi ára 

fram á við.  Tré sem plantað er árið 2010 skilar afurð 2070 (Ásmundur 

Ásmundsson, 2010). 

5.13 FRAMLÖG FJARÐAÁLS 

Á heimasíðu Alcoa er að finna upplýsingar um starfsemi fyrirtækisins og stefnu þess í 

aðkomu að samfélagsmálum. Þar kemur fram að Alcoa Fjarðaál telur að 

framtíðarhagsmunir þess og samfélagsins fari saman og því vilji það leggja sitt af 

mörkum eitt og sér en einnig í samvinnu við aðra á Austurlandi til að stuðla að 

framgangi góðra mála sem það telur vert að styrkja.  Styrki sem nema lægri upphæð en 

tveimur milljónum króna er hægt að sækja um beint til Alcoa Fjarðaáls en hærri 

styrkbeiðnir fara í gegnum samfélagssjóð Alcoa í Bandaríkjunum.  Þeir málaflokkar 

sem fyrirtækið styrkir eru: „umhverfismál og náttúruvernd, öryggis og heilbrigðismál, 

menntun og fræðsla, menning, tómstundir og félagsstörf“ (Alcoa, 2010). 

Síðastliðið ár greiddi fyrirtækið rúmlega tvær milljónir króna til verkefna sem 

unnin voru í sjálfboðavinnu starfsmanna á Austurlandi en á vegum fyrirtækisins eru 

starfrækt tvö verkefni á vegum Samfélagssjóðs Alcoa.  Þau heita Action og Bravo.  Þau 

miða að því að hvetja starfsmenn fyrirtækisins til þátttöku í sjálfboðastarfi í þágu 

samfélagsins eða tómstundafélaga sem starfsmaðurinn er aðili að.  Þessi verkefni eru 

nánar skýrð í fylgiskjölum og eins eru þar nefnd nokkur verkefni sem voru unnin á 

vegum starfsmanna í sjálfboðavinnu og styrkt voru gegnum þessi verkefni síðast liðið 

haust.  

Höfundur fór fram á það við Alcoa Fjarðaála að fá að leggja spurningalista fyrir 

starfsmenn fyrirtækisins og spyrja þá út í þátttöku þeirra í skipulögðu tómstundastarfi.  

Fyrirtækið sá sér því miður ekki fært að verða við þeirri beiðni. 
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6. NIÐURSTÖÐUR 

Hér hefur verið fjallað um félög á Húsavík og Reyðarfirði, sem fólk starfar við í frítíma 

sínum.  Sjálfboðavinna snertir þessi félög öll á einhvern hátt.  Í þeim starfar fólk vegna 

áhuga á þeim málefnum sem félögin vinna að en það eru til dæmis íþróttir, 

björgunarstörf, líknarmál, félagsstörf og þjálfun barna og unglinga.  Hér á eftir verða 

svör við spurningum spurningalistans reifuð og tómstundastarfið í bæjarfélögunum 

borið saman.  Spurningalistann sjálfan má sjá í fylgiskjali 1. 

Íbúaþróun á Húsavík og Reyðarfirði síðustu 10 ár er afar ólík.  Bæjarfélögin eru 

hvort um sig hluti af stóru sveitarfélagi sem bæði eru nokkuð víðfeðm en Fjarðabyggð 

er mun fjölmennara sveitarfélag en Norðurþing.  Húsavík er mun fjölmennara 

bæjarfélag en Reyðarfjörður (Hagstofa Íslands, 2010) en styttra er milli þéttbýliskjarna í 

Fjarðabyggð en í Norðurþingi.  Segja má að þróunin á Húsavík sé nú áþekk því sem var 

á Reyðarfirði áður en uppbygging hófst þar árið 2003.  Þá hafði íbúum Reyðarfjarðar 

fækkað um rúm 15% frá árinu 1990 og atvinnuástandið var erfitt, fjölskyldur fluttu urtu 

(Sigurjón Baldursson, 2010) með mikilli eftirsjá þeirra sem eftir sátu (Anna Heiða 

Gunnarsdóttir, 2010).  Viðsnúningurinn var mjög hraður þegar framkvæmdir hófust og 

náði toppi árið 2007 þegar álverið hóf starfsemi sína.  Síðustu tvö ár hefur nokkuð 

jafnvægi verið í íbúafjölda en heildarfjölgun íbúa frá árinu 2002 þegar fæst var til 1. 

janúar 2010 er um 77%.  Miðað við tölur Hagstofunnar (2010) hefur fólki á öllum aldri 

fjölgað í bænum mest þó á aldursbilinu 20 til 66 ára.  Þá hefur börnum í leik- og 

grunnskóla einnig fjölgað umtalsvert. 

Á Húsavík hefur fólksfækkun verið frá árinu 1990 og hefur fólki þar fækkað um 

11% síðustu 20 ár.  Á árunum 2001 til 2010 hefur börnum og ungu fólki fækkað 

verulega.  Árið 2009 fluttu 50 fleiri úr bænum en í hann og fyrirsjáanleg er enn meiri 

fækkun í grunnskólabarna. 

Þjónusta við íbúa Reyðarfjarðar batnaði bæði í verslun, þjónustu, samgöngum og 

aðstöðu til tómstundastarfs.  Fasteignamarkaður glæddist meðan á uppbyggingunni stóð 

eins og kom fram hjá formanni Félags eldri borgara á Reyðarfirði, svo eldra fólk gat selt 

einbýlishúsin sín og komst í heppilegra húsnæði og í meiri nánd við 

tómstundaaðstöðuna.  Eftir því sem Ásmundur Bjarnason (2010) sagði eru Húsvíkingar 

að byggja íbúðir fyrir eldri borgara en erfiðlega gengur að selja þær. 

Mannvirki til íþróttaiðkunar hafa verið reist á Reyðarfirði og eldri mannvirki verið 

endurbætt.  Þau anna vel allri eftirspurn og þjóna vel fólki á öllum aldri og fjölbreyttri 
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íþróttastarfssemi (Erla Hjaltadóttir, Jóhann Tryggvason, Sigríður Hrönn 

Gunnarsdóttir,Sigurjón Baldursson, 2010).  Íþróttahúsið á Húsavík er sprungið utan af 

starfsemi Völsungs og þar vantar sárlega heilsárs aðstæður undir knattspyrnuna (Jóhann 

Rúnar Pálsson, Sveinn Aðalsteinsson, 2010).  Hestamannafélagið Grani er ekki sátt við 

þá aðstöðu sem það hefur (Þorgrímur Sigmundsson, 2010) og golfklúbbinn vantar fé til 

viðhalds á brautum (Anna Sigrún Mikaelsdóttir, 2010).  Væntingar Húsvíkinga til þess 

að fá stórt fyrirtæki í bæinn er að með auknum tekjum bæjarbúa og auknum skatttekjum 

sveitarfélagsins verði hægt að byggja gervigrasvöll undir fótboltann og lét ta þannig 

álagi af Íþróttahöllinni og veita fleiri íþróttagreinum aðgang að húsinu. 

Starfsemi félagsmiðstöðvarinnar Zveskjunnar hefur fengið inni í stóru og 

rúmgóðu húsnæði að Austurvegi 1 sem hentar starfseminni vel eins og kom fram hjá 

Önnu Heiðu (2010).  Húsnæðið er mjög miðsvæðis í bænum.  Stutt er í grunnskólann og 

Fjarðabyggðarhöllina.  Félagsstarf barna og unglinga á Húsavík er í óheppilegu húsnæði 

sem hentar illa undir starfsemina, mikið álag er á og mikil þrengsli (Jóhann Rúnar 

Pálsson, Kristjana María Kristjánsdóttir, 2010).  Væntingar þeirra sem að þessu starfi 

koma til þess að fá stórt fyrirtæki í bæinn er að með rýmri fjárhag sveitarfélagsins vegna 

aukinna tekna þurfi það ekki að halda eins að sér höndum og hægt verði að bæta 

aðstöðuna, jafnvel byggja tómstundahús (Kristjana María Kristjánsdóttir, 2010). 

Vel hefur gengið hjá flestum félaganna í báðum bæjarfélögunum að fjölga í 

hópnum sínum.  Þó hefur félagsmönnum fækkað í Reyðarfjarðardeild Rauða kross 

Íslands og Björgunarsveitinni Garðari á Húsavík.  Skógræktarfélögin á báðum stöðum 

standa í stað, en einnig Kvenfélagið á Húsavík, kór Reyðarfjarðarkirkju og Leikfélag 

Reyðarfjarðar.  Rauða Kross deildin hefur ekki lagt sig sérstaklega eftir því að fjölga í 

félaginu og það sama á við um Leikfélag Reyðarfjarðar.  Væntingar Húsvíkinga til þess 

ef stórt fyrirtæki kemur í sveitarfélagið eru að þá snúi unga fólkið til baka eftir nám og 

eðlileg endurnýjun eigi sér stað í félögunum (Hildur Baldvinsdóttir, Lilja 

Skarphéðinsdóttir, 2010). 

Meira er um að vera hjá félögunum á Reyðarfirði en áður var.  Þó hafa 

íþróttafélagið Valur og félagsmiðstöðin Zveskjan dregið úr þátttöku í viðburðum sem 

haldnir eru í öðrum landshlutum vegna kostnaðar.  Þau vilja leggja meiri áherslu á að 

efla samstarfið við félögin í heimahéraði (Jóhann Tryggvason, Sigríður Hrönn 

Gunnarsdóttir, 2010).  Björgunarsveitin Ársól er með árlega dagskrá í nokkuð föstum 

skorðum og Leikfélag Reyðarfjarðar hefur ekki staðið sjálft fyrir uppsetningu í nokkur 

ár og gengur illa að virkja fólk til starfa.  Kröftugt starf hefur verið lengi í starfsemi 
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Leikfélags Húsavíkur.  Þær Ása og Halla (2010) töldu þó að ef íbúar bæjarins kæmust í 

þá aðstöðu að atvinna ykist með tilkomu stóriðju og fólk almennt væri í þeirri stöðu að 

vinna langan vinnudag gæti það haft þau áhrif að leikfélaginu gengi verr að fá fólk til að 

starfa.  Golfklúbburinn, hestamannafélagið, Rauði krossinn og kvenfélagið á Húsavík 

hafa fjölgað viðburðum í sinni dagskrá lítilsháttar en önnur félög í bænum standa í stað í 

þessum efnum.   

Fjölda funda eða æfinga hefur fjölgað hjá Félagi eldri borgara, Ungmennafélaginu 

Val og félagsmiðstöðinni Zveskjunni á Reyðarfirði en golfklúbburinn og 

hestamannafélagið eru nýleg félög sem enn eru í vexti.  Önnur félög á Reyðarfirði hafa 

hvorki fjölgað eða fækkað fundum eða æfingum í sínu starfi og sömu sögu er að segja 

af flestum félögum Húsvíkinga.  Þó hefur orðið fjölgun á æfingum eða fundum hjá 

Félagi eldri borgara á Húsavík, Hestamannafélaginu Grana og Húsavíkurdeild Rauða 

kross Ísland af félögunum þar. 

Þátttökuvirkni hefur aukist hjá flestum félögunum á Reyðarfirði.  Hún hefur þó 

minnkað hjá Leikfélagi Reyðarfjarðar en vegna mikils vinnuálags bæjarbúa undanfarin 

ár hefur félagið ekki verið mjög virkt og vaktavinna hentar ekki þeim sem vilja taka þátt 

í leikstarfi (Guðmundur Hraunfjörð, 2010).  Hjá Kirkjukór Reyðarfjarðakirkju, 

Reyðarfjarðardeild Rauða kross Íslands og Skógræktarfélagi Reyðarfjarðar hefur 

virknin hvorki aukist eða minnkað og sömu sögu að segja um Kirkjukór Húsavíkur, 

Kvenfélag Húsavíkur, Leikfélag Húsvíkur og Skógræktarfélag Húsavíkur.  Dregið hefur 

úr þátttökuvirkni hjá Félagi eldri borgara á Húsavík og Björgunarsveitinni Garðari.  Hjá 

öðrum húsvískum félögum hefur virknin aukist. 

Öll félögin á Reyðarfirði nema Leikfélag Reyðarfjarðar og Skógræktarfélag 

Reyðarfjarðar telja aðstöðuna sem þau hafa undir starfsemi sína góða og hafa batnað á 

síðustu tíu árum.  Hestamannafélagið Freyja er í bráðabirgða aðstöðu og golffélagið er 

að byggja upp sína aðstöðu.  Leikfélag Reyðarfjarðar og Skógræktarfélag Reyðarfjarðar 

eru húsnæðislaus og hafa verið það lengi.  Félagsmiðstöðin Keldan, Ungmennahúsið, 

Völsungur og Hestamannafélagið Grani á Húsavík telja aðstöðu sína slæma eða þrönga.  

Bæði hestamannafélögin hafa fengið úthlutað landi undir aðstöðu sína og hefur 

skipulags vinna fyrir þessi landsvæði verið unnin.  Önnur húsvísk félög telja aðstöðu 

sína góða eða frekar góða. 

Einungis fjögur félög rukka ekki félagsgjöld, það eru kór Reyðarfjarðarkirkju, 

Leikfélag Reyðarfjarðar, Skógræktarfélag Húsavíkur og Kirkjukór Húsavíkur. 
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Fjárframlög til félaga á Reyðarfirði frá fyrirtækjum, sveitarfélagi og ríkinu hafa í 

flestum tilfellum aukist.  Einungis Björgunarsveitin Ársól talar um minnkuð fjárframlög 

frá sveitarfélaginu.  Alcoa Fjarðarál hefur á einhvern hátt stutt flest öll félögin 

fjárhagslega eða gegnum sjálfboðavinnu starfsmanna, nema Leikfélag Reyðarfjarðar.  

Það hefur heldur ekki sóst eftir stuðningi eða verið með verkefni á sinni könnu sem 

hefur þarfnast þess.  Kór Reyðarfjarðarkirkju hefur heldur ekki fengið neinn stuðning 

þaðan.  Reyðarfjarðardeild Rauða kross Íslands og Félag eldri borgara sögðu að 

fjárframlög til þeirra hafa staðið heilt yfir í stað undanfarin ár.  Vegna atvinnuástandsins 

í landinu hafa framlög frá ríkinu til skógræktarfélaganna aukist en þau koma að 

atvinnuátaki fyrir atvinnulaust fólk (Árni Sigurbjörnsson, 2010). 

Á Húsavík hafa fjárframlög til annarra félaga ýmist staðið í stað eða minnkað en 

þar töluðu formenn félaga og framkvæmdastjóri Völsungs um að erfiðara væri að leita 

til fyrirtækja í bænum.  Yfirstjórn margra fyrirtækjanna væri komin á suðvesturhorn 

landsins og samskipti við þau erfiðari (Ása Gísladóttir og Halla Rún Tryggvadóttir, 

Sveinn Aðalsteinsson, Þorgrímur Sigmundsson, 2010).  Framlög hafa minnkað til 

Golfklúbbs Húsavíkur, Leikfélags Húsavíkur og Félags eldri borgara á Húsavík. 

Formenn allra félaganna töldu að félögin væru mikilvæg fyrir samfélagið.  Á 

Reyðarfirði var hestamannafélagið frekar mikilvægt að mati formannsins en formenn 

annarra félaga þar töldu þau mjög mikilvæg.  Formenn Skógræktarfélags Húsavíkur og 

Húsavíkurdeildar Rauða kross Íslands töldu sín félög frekar mikilvæg en formenn allra 

hinna félaganna á Húsavík að þau væru mjög mikilvæg.  Þau væru mikilvæg vegna þess 

hlutverks sem þau hefðu í því að sinna uppbyggilegu félagsstarfi, aðkomu þeirra að því 

að sinna íþrótta- og forvarnastarfi meðal barna og unglinga.  Til að mynda í 

íþróttafélögunum, félagsmiðstöðvum barna og unglinga, björgunarsveitunum, 

golfklúbbunum og hestamannafélögunum, en einnig til að auka flóruna í 

tómstundaúrræðum.  Mikilvægi félaga eldri borgara fælist í því að rjúfa félagslega 

einangrun og sinna fjölbreyttu og öflugu starfi og halda félagsmönnum sínum virkum 

úti í samfélaginu.  Kvenfélögin og Rauða kross deildirnar vegna þeirra líknarmála og 

samfélagsþjónustu sem þau veita.  Björgunarsveitirnar hafa á að skipa mikilvægu 

hlutverki í Almannavörnum ríkisins þegar til stórslysa og náttúruhamfara kemur en slíkt 

þekkist hvergi annarsstaðar í heiminum eins og kom fram hjá formanni 

Björgunarsveitarinnar Ársól á Reyðarfirði.  
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LOKAORÐ 

Í upphafi þessarar ritsmíðar var sett fram rannsóknarspurningin:  „Á hvern hátt hefur 

stóriðja áhrif á skipulagðar tómstundir íbúa í litlu sveitarfélagi á landsbyggðinni?“  Í 

ljósi þeirra upplýsinga sem hér hefur verið aflað er það mat mitt að það hafi orðið öllu 

félags- og tómstundastarfi á Reyðarfirði til hagsbóta á einhvern hátt að fá svo stórt 

fyrirtæki sem Alcoa Fjarðaál er í bæinn.  Uppbyggingin hefur orðið til þess að tekjur 

sveitarfélagsins hafa aukist.  Það hefur því getað lagt fé í að byggja upp 

íþróttamannvirki og félagsaðstöðu undir íþrótta- og tómstundastarf barna, unglinga og 

eldri borgara.  Bættar samgöngur í sveitarfélaginu hafa einnig orðið til þess að auka á 

fjölbreytnina í íþróttum og nýting íþróttamannvirkjanna er meiri og betri eins og til 

dæmis sundleikfimin sem stunduð er á Fáskrúðsfirði og sundæfingarnar á Eskifirði.  

Félögin hafa flest aukið við félagatalið og ný félög verið sett á fót með öflugt starf. 

Það er einnig mat mitt að vegna þess hversu stutt er síðan að uppbyggingunni lauk 

og margt af því fólki sem flutt hefur í bæjarfélagið er tiltölulega nýkomið inn í það 

samfélag þá eigi það enn eftir að skila sér inn í félög eins og kvenfélagið, kórinn, 

leikfélagið, og Rauða krossinn, það er að þessi félög eigi enn nokkuð inni með það að fá 

nýju íbúana til starfa.  Stefna Alcoa Fjarðaáls í samfélagsmálum hefur líka orðið til þess 

að efla flest félögin í að byggja upp sína aðstöðu og auka á fjölbreytni í tómstundastarfi. 

Eins og kom fram í inngangi var einnig ætlunin með þessari rannsókn að kanna 

hvort fólksfækkunin á Húsavík og breytingarnar í atvinnulífinu og á atvinnutækifærum 

hafi haft áhrif á skipulagt tómstundastarf í bænum þá bæði fjárhagslega og þátttökulega.   

Ætla mætti að fækkun íbúa á Húsavík hafi veikt félagsstarf í bænum en ekki er enn hægt 

að merkja annað af þeim upplýsingum sem fengust frá formönnum félaga á Húsavík en 

að félagsstarf standi þar í enn í nokkrum blóma.  Þó er farið að halla undan fæti hjá 

nokkrum þeirra eins og til dæmis Björgunarsveitinni Garðari, þar sem erfiðara er en 

áður að fá fólk til starfa.  Félagsstarf hefur verið öflugt í bæjarfélaginu um áratuga skeið 

eins og sést á aldri félaganna en yngsta félagið er 20 ára en það elsta 115 ára.  

Íþróttastarf er mjög öflugt og aukning í iðkendafjölda almennt, en íþróttagreinum hefur 

fækkað, eins  og kom fram hjá nokkrum viðmælanda minna getur félagstarf staðið og 

fallið með þeim sem eru við stjórnvölinn hverju sinni.   

Einnig var ætlunin með verkefni þessu að kanna hvaða væntingar formenn félaga í 

skipulögðu tómstundastarfi á Húsavík hafa til þess að fá stórt iðnfyrirtæki í bæinn.  

Flestir hafa þær væntingar að með stóru fyrirtæki verði viðsnúningur á þeirri þróun sem 
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nú á sér stað og fólki fari að fjölga á ný og atvinnutækifærum fjölgi.  Með auknum 

fjölda barna, unglinga og ungs fólks í íbúaflóruna á sér stað eðlileg endurnýjun í 

félögunum.  Væntingar eru einnig um að tekjur bæjarbúa og sveitarfélagsins aukist.  

Með því verði hægt að byggja upp betri aðstöðu í kringum íþrótta- og tómstundastarfið 

og fjölbreytnin aukist. 

Að síðustu var tilgangur þessarar rannsóknar að kanna hvort uppbyggingin á 

Reyðarfirði og starfsemi álversins hafi haft áhrif á skipulagt tómstundastarf bæjarbúa 

bæði fjárhagslega og þátttökulega og hvort ætla megi að svipuð áhrif muni eiga sér stað 

á Húsavík ef af uppbyggingu verður þar.  Eins og kom fram hér fyrir ofan hefur 

breytingin sem átti sér stað á Reyðarfirði verið lyftistöng fyrir nær allt félags- og 

tómstundastarf þar og því má ætla að slíkt hið sama muni eiga sér stað á Húsavík ef 

þangað kemur stórt iðnfyrirtæki sem tekur á sama hátt þátt í samfélaginu og Alcoa 

Fjarðaál gerir á Austfjörðum.  Hins vegar er það mat mitt að almenn uppbygging 

atvinnufyrirtækja á Húsavík sé það sem mestu máli skipti til að snúa við þeirri þróun 

fólksfækkunar sem þar á sér nú stað.  Fjölgun atvinnutækifæra laðar að fólk og ungt 

barnafólk sér þá í þeim tækifæri til að koma „heim“ með börnin sín að loknu 

framhaldsnámi og líklegt er að fólksfjölgunin ein og sér efli félagslega uppbyggingu.  

Ekki gafst kostur á að rannsaka þátttöku starfsmannanna hjá Alcoa Fjarðaál í 

skipulögðu tómstundastarfi og þá hver áhrif þess að vinna vaktavinnu hefur á þátttöku 

þeirra.  Frekari rannsókna er þörf á áhrifum stóriðju á skipulagt tómstundastarf í víðara 

samhengi til dæmis á aðra þéttbýliskjarna í sveitarfélögunum, sveitarfélögin sjálf og 

eins hvort annars konar atvinnuuppbygging gæfi sömu niðurstöður fyrir félagslega 

uppbyggingu í bæjarfélögunum og/eða sveitarfélögunum.   

 

 

Reykjavík 29. apríl 2010 

 

 

_______________________________ 

Hrafnhildur Stella Sigurðardóttir 
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FYLGISKJAL 1 

 

Spurningalisti. 

 

SPURNINGAR  LAGÐAR FYRIR FORMENN FÉLAGA Á HÚSAVÍK OG REYÐARFIRÐI 

DAGANA 15. – 19. MARS 2010. 

 

(Öll gögn verða eingöngu í höndum spyrjanda sem sér um alla úrvinnslu úr þeim og 

mun gæta fyllsta trúnaðar.) 

1. Hvað heitir félagið?  _____________________________  

 

2. Hversu lengi hefur félagið verið starfrækt?    ___________ 

 

3. Hvers konar starfsemi fer fram í félaginu?   ___________________________ 

 

4. Hve margir meðlimir eru skráðir í félagið?  ________ 

 

5. Hefur orðið fjölgun eða fækkun á skráðum félagsmönnum síðustu tíu ár?  

 

Fjölgun um  ________  Fækkun um  ________ 

 

6. Á hvaða aldursbili eru meðlimir félagsins?     Frá aldrinum  _______  til  ________ 

 

7. Af hvaða kyni eru félagsmenn? 

 

     Báðum kynjum        Konur eingöngu      Karlar eingöngu 

  

8. Hve mörgum viðburðum stendur félagið fyrir á ári?   ___________ 

 

9. Hefur viðburðum sem félagið stendur fyrir árlega fjölgað eða fækkað á síðustu tíu 

árum? 

Fjölgaðu um  ___________     fækkað um  ___________   

 

10. Hversu oft í mánuði koma meðlimir félagsins saman (til æfinga eða fundarhalda)? 

 

____________ sinnum. 

 

11. Hefur orðið fjölgun eða fækkun á æfingum eða fundarhöldum á síðustu tíu árum? 

 
 Mikil fjölgun  nokkur fjölgun  hvorki né  nokkur fækkun  mikil fækkun 
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12. Hversu margir mæta að jafnaði á fundi eða æfingar?  __________ 

 

 

13. Hefur þátttökuvirkni félagsmanna aukist eða minnkað á síðustu tíu árum? 

 

 Aukist mikið  aukist nokkuð  hvorki né  minnkað nokkuð  minnkað mikið 

      

 

14. Hversu vel eða illa hefur gengið að fá nýja félaga inn í félagið síðustu 10 ár? 

 
 Mjög vel  frekar vel  hvorki né  frekar illa  mjög illa 

 

15. Hversu góð eða slæm er aðstaðan sem félagið hefur fyrir starfssemi sína? 

 

 Góð  frekar góð  hvorki né  frekar slæm  mjög slæm 

 

16. Hefur aðstaðan batnað eða versnað á síðustu tíu árum? 

 

 Batnað mikið   frekar batnað  hvorki né  frekar versnað  versnað mikið 

 

17. Rukkar félagið félagsgjöld? 

 

 Já  Nei 

 

18. Sinnir félagið góðgerðarstarfssemi að einhverju leyti? 

 

 Já  Nei 

 

19. Vinna meðlimir félagsins sjálfboðavinnu í þágu almennings? 

 

 Já  Nei 

 

20. Fær félagið fjárframlög eða styrki frá fyrirtækjum ? 

 

 Já  Nei 

 

Ef já, hafa þeir aukist eða minnkað á síðustu tíu árum? 

 

Voru __________    Eru  ___________ 

 

 

 

 

 



54 

 

21. Fær félagið fjárframlög eða styrki frá ríkinu eða sveitafélaginu? 

 

 Já  Nei 

 

Ef já, hafa þeir aukist eða minnkað á síðustu tíu árum? 

 

Voru __________    Eru  ___________ 

22. Hversu mikilvæg eða ómikilvæg er starfssemin fyrir bæjarfélagið? 

 
 Mjög mikilvæg  frekar mikilvæg  hvorki né  ekki mjög mikilvæg  ekki mikilvæg 

 

23. Hvers vegna er starfsemin mikilvæg? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

24. Er eitthvað sem þú vilt bæta við eða taka fram sem þér finnst mikilvægt að komi 

fram varðandi starfsemi félagsins? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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FYLGISKJAL II.   

 

Upplýsingar um samfélagsstyrki Alcoa
6
 

ACTION
7
 

ACTION („Alcoans Coming Together In Our Neighborhoods“) er verkefni 

Samfélagssjóðs Alcoa. ACTION felst í því að fimm eða fleiri starfsmenn vinna að 

minnsta kosti 4 klukkustundir í sjálfboðavinnu fyrir félagasamtök í nágrenninu. 

Viðleitni starfsmanna er verðlaunuð með því að Alcoa lætur félagasamtökunum í té 

fjárupphæð sem samsvarar annað hvort 1.500 eða 3.000 dollurum og geta samtökin 

ráðstafað fjármagninu að vild.  Hvert Alcoa fyrirtæki, og þar með Alcoa Fjarðaál, fær 

samtals 9.000 dollara til ráðstöfunar árlega vegna þátttöku starfsmanna í ACTION. 

Bravó! 

Bravó! er annað verkefni sem tilheyrir Samfélagssjóði Alcoa. Tilgangur verkefnisins er 

að stuðla að sjálfboðavinnu einstakra starfsmanna fyrirtækisins í þágu 

samfélagsins. Þegar starfsmaður Alcoa hefur unnið að minnsta kosti 50 klukkustundir í 

sjálfboðavinnu hjá frjálsum félagasamtökum leggur Alcoa samtökunum til 250 dollara 

fjárframlag. Hver starfsmaður getur lagt fram beiðni um eitt slíkt fjárframlag á ári. 

Frétt af vefsíðu Alcoa á Íslandi: 

Sjálfboðaliðastarf á Austurlandi
8
 

 

Um 170 sjálfboðaliðar úr röðum starfsmanna Alcoa Fjarðaáls og fjölskyldna 

þeirra hafa tekið þátt í margvíslegum samfélagsverkefnum á Austurlandi að 

undanförnu. Þetta er fjórða árið sem starfsmenn Fjarðaáls vinna að 

samfélagsverkefnum í sjálfboðavinnu.  

 

Á hverju hausti leggja starfsmenn Alcoa um allan heim samfélagsmálum lið og í ár tóku 

yfir 22.000 manns þátt í margvíslegum verkefnum um allan heim. Auk þess að hvetja 

starfsfólk sitt til sjálfboðastarfa leggur Alcoa verkefnunum til peninga með hverjum 

starfsmanni sem leggjum málefnunum lið. Alls greiðir Samfélagsskjóður Alcoa rúmlega 

2 milljónir íslenskra króna til verkefnanna sem unnin voru nú í haust á Austurlandi. 

  

Verkefnin sem unnið var við í ár voru margvísleg. Á Fjarðarheiði er skáli sem Alcoa gaf 

gönguskíðafólki.  Þar var vann starfsfólk Fjarðaáls við frágang við og í skálanum. 

                                                 
6
 Upplýsingar af vefsíðu Alcoa, alcoa.is. 

7
 http://www.alcoa.com/iceland/ic/info_page/volunteer_work.asp 

8
 http://www.alcoa.com/iceland/ic/news/whats_new/2009/2009_11_mos.asp  
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Skíðaskálinn í Stafdal er gjöf frá Fjarðaáli og þar var unnið að frágangi og við 

undirbúning komandi skíðavertíðar.  

  

Á Reyðarfirði var Björgunarsveitin Ársól aðstoðuð en þar var hlaðinn veggur sem ætlað 

er að koma í veg fyrir skriðuföll sem ógnað gætu húsi sveitarinnar.  Þá var einnig unnið 

við golfvöllinn á Reyðarfirði en Golffélag Fjarðabyggðar hefur lagt mikinn metnað í að 

koma þar upp golfvelli. Sjálfboðaliðar létu rigningu og kulda ekki á sig fá og lögðu 

þökur á völlinn, ásamt því að sinna ýmsum frágangi. 

  

Björgunarsveitin Hérað á Egilsstöðum naut einnig aðstoðar sjálfboðaliðanna en þar var 

dyttað að húsi sveitarinnar til þess að bæta aðstöðu björgunarmanna. 

  

Starfsmenn Fjarðaáls gengu í hús á Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði, Reyðarfirði og Eskifirði 

þar sem safnað var saman fatnaði fyrir Rauða kross Íslands. Einu verkefni er ólokið en 

það er vinna við nýjan strandblakvöll á Neskaupsstað. 

 


