
Kæru félagar 4x4. 

 

Fólk sem ég þekki er að koma í stand bóndabæ í afskekktri sveit,  til útleigu. Það 

er verið að standsetja og ekki allt fullklárað en þau langar þau að kynna staðinn. 

Þessi bær er bókstaflega  „síðasti bærinn í dalnum“. Nokkur ár eru síðan búskap 

var hætt þarna en húsið hefur alltaf verið nýtt að einhverju leiti af 

fjölskyldunni.  

 

    
 

Bærinn sem hér um ræðir er Giljaland í Haukadal í Dalasýslu. Leiðin að bænum er 

frá þjóðveginum inn á Vestfjarðaveg (nr. 60) yfir Bröttubrekku og beygt nokkru 

sunnan við Búðardal, inn á Haukadalsveg (nr. 586). Sú leið liggur inn Haukadalinn 

að Giljalandi. Einnig er hægt er að fara yfir Haukadalsskarð (nr. F586) þá er 

farið að af þjóðveg (nr. 1) norðan megin við Ormsárbrú við Brú í Hrútafirði. 

Vegurinn yfir Haukdalsskarð er einungis fyrir vel útbúna bíla að vetrum en 

greiðfær fyrir óbreytta jeppa á sumrum, en þá getur vatnsmagn í ám verið 

farartálmi.  

 

    
 



Íbúðarhúsið er tvíbýlishús, eldra hús sem seinna 

var byggð önnur íbúð við og innangengt á milli. 

Inngangar eru tveir þar sem hægt er að dreifa 

álagi á innganga ef margir eru á staðnum í einu. Í 

kjallara er hægt að hengja upp blaut föt og þurrka . 

Húsið er um 290m² en það sem notað er um 200m², 

og svefnrýmið skiptist 6 svefnherbergi auk þess 

sem hægt er að gista í stofu.  

 

Í húsinu er fullbúið eldhús með borðbúnaði fyrir 30, 

borðkrók og sætum fyrir 10-12 í einu, nokkra stóla í 

viðbót er að finna í svefnherbergjunum. Í Eldhúsinu 

er ísskápur, kaffivél, fjögra hellu helluborð, 

bakaraofn, vöfflujárn, samlokugrill og uppþvottavél, ef uppþvottavél er notuð 

þarf að passa að tæma úr henni fyrir brottför. Einnig er þvottahús, baðherbergi 

með sturtu og tvö salerni til viðbótar. Ryksugu, sóp, þvegil og skúringarfötu er að 

finna á staðnum.  Ætlast er til að leigjendur þrífi og skúri áður en húsið er 

yfirgefið og taki með sér rusl, ruslagám er að finna 100-200 metra norðan við 

afleggjarann inn í Haukadalinn.  

 

Leigjendur þurfa að taka með sér viskustykki og 

borðtuskur, ásamt handklæðum. Gisting miðast við 

svefnpokapláss og æskilegt er að hafa með sér lök á 

dýnurnar. Í húsinu eru 10 sængur, ef óskað er eftir 

að nota þær þarf viðkomandi að koma með 

sængurver, koddaver og lök.  

 

Herbergjaskipan: 

 

Herbergi 1: Þar er tvíbreitt rúm og 2 stk 90 cm 

breið rúm, pláss fyrir 2 dýnur á gólfi.  

 

Herbergi 2: Er ekki komið í notkun.  

 

Herbergi 3: Þar er tvíbreitt rúm, pláss fyrir dýnu ef húsgögn eru færð til. 

 

Herbergi 4: Þar er einbreitt rúm og pláss fyrir  1 dýnu á gólfi. 

 

Herbergi 5: Þar er 120cm breitt rúm og pláss fyrir 2 dýnur á gólfi. 

 

Herbergi 6: Stórt tvíbreitt rúm, kojur, einbreitt rúm og pláss á gólfi fyrir 3 

dýnur.  



Í herbergjunum er sagt hvað er pláss fyrir margar dýnur en eins og er, eru 

aðeins 2 dýnur í húsinu. Í stofunni er tvíbreiður svefnsófi, nokkrir stólar og 

tveggja sæta sófi þannig að þar mætti einnig gista.  

 

*  *  * 

Þá er komið að spurningunni, yrði áhugi hjá mönnum fyrir að leigja þennan 

stað, um helgi, langa helgi eða jafnvel í viku.  

 

Til að byrja með þá vilja þau bjóða ykkur félögum í 4x4 að leigja staðinn um helgi 

eða jafnvel langa helgi. Kynningarverð á leigu til félaga í 4x4 yrði sama verð og 

gildir í Setrið (2000 á mann pr. nótt) og þá dýrara fyrir utanfélagsmenn.  Því 

miður þá sjá þau sér þó ekki fært að leigja húsið um helgi fyrir minna en ákveðið 

lágmarksgjald en reynt er að stilla því mjög í hóf en lágmarksgjald verður 25.000  

fyrir nóttina.  Hér er aðeins átt við ef færri en gista en svo að lágmarksverð 

náist þá í raun hækkar leigugjald pr. nótt til að ná þessu lágmarksverði.  Þetta 

tilboðsverð til ykkar gildir til út maí 2014. 

 

Að sjálfsögðu er reiknað með að félagar í 4x4 sem vanir eru umgengni um 

fjallaskála sýni staðnum sömu virðingu og þrif að lokum dvalar eru jafn sjálfsögð 

og þau eru nauðsynleg. Gestabók verður á staðnum og biðja þau alla gesti að 

kvitta í bókina og hlakka til að sjá hverjir sækja staðinn heim.  

 

Utanvegaakstur er ekki leyfilegur í viðkvæmri náttúru í landi Giljalands né 

annarra nágrannajarða á svæðinu. 

 

Ef gestir vilja koma einhverju til skila um staðinn eða dvölina þá vinsamlega 

sendið okkur póst á netfangið dalamenn@gmail.com 

Því miður þá er ekki vhf talstöð í húsinu en ef húsið myndi henta 4x4 félögum til 

útleigu fyrir helgardvalir eða álíka á vetrartímanum, jafnvel sumartíma, þá er 

hugsanlegt að koma slíkum búnaði upp, en til þess þyrfti þó að vera um all nokkra 

leigustarfsemi til félaga að ræða.  Farsímasamband er ekki gott í húsinu en 

þokkalegt á hlaðinu og á fjallinu upp af húsinu, heimasími er í húsinu en er lokaður 

fyrir úthringingar en velkomið að taka á móti símtölum. 

 

Ef áhugi er fyrir því að leigja Giljaland er best að hafa samband við Sigurbjörgu 

Kristmundsdóttur 869 1250 eða Aðalheiði Hönnu Björnsdóttur 861 8080, fyrir 

upplýsingar eða pantanir, eins er hægt að senda tölvupóst á dalamenn@gmail.com  
 

Með kveðju og von um að þessi gistimöguleiki verði hentugur kostur,  

Birna Björns, Suðurnesjadeild 4x4 
    . 
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