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    Fréttabréf  Skeiða-                                       
 og Gnúpverjahrepps 

13. árgangur 7.tbl.                                 Ágúst 2016 

 

       
   

Grænahlíð. Umhverfisverðlaun  Skeiða og Gnúpverjahrepps 2015  

                                    Þrándarholt. 

   Umhverfisverðlaun Skeiða– og Gnúpverjahrepps 2016 
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Ekkert Fréttabréf í júlí sendið inn efni fyrir 5.sept. 2016 næst. 

  Ritstjóri: Kristjana H. Gestsdóttir kidda@skeidgnup.is   

        Ábyrgðarmaður: Kristófer A. Tómasson, sveitarstjóri. 

Opnunartími og sími skrifstofu sveitarfélagsins í Árnesi er: 

mánud.—fimmtud. 09-12 og 13-15  föstudaga kl. 09:00 -12:00  

  486-6100    Fax: 486-6120.   - skeidgnup@skeidgnup.is 

                          Sími í áhaldahúsi 486-6118  - starfsmaður 

              Ari Einarsson  893-4426  ari@skeidgnup.is        

   Jón F. Sigurdsson  - umsjónarmaður gámasvæða    s. 893-7016 

    Heilsugæslan í  Laugarási   432-2770 
                         Opið virka daga kl.  8:30 -16:30. 
Símatímar lækna virka daga  kl. 9—9:30  og  13 –13:30 

Neyðarsími 112   -   HSu Selfossi  432-2000 

Vaktsími lækna og hjúkrunarfræðinga á HSU Selfossi  1700 
 

Munið nýja opnunartímann í  Lyfju– útibú í  Laugarási  

  Opið kl 10 - 16.30 alla daga nema föstudaga,  þá opið 10-13.      

                 Sími í Lyfju — Laugarási 486-8655   

   Lestrarfélag Skeiða– og Gnúpverjahrepps 

           Bókahúsinu,  Brautarholti. 
 Opnað aftur eftir sumarfrí 25. ágúst og opið alla       

    fimmtudaga kl. 20:00 - 22:00!     S: 486-5505  

     Munið alltaf hægt að skila! 

  Netfang bokasafn@skeidgnup.is        

        http://www.allirlesa.is  
           http://www.leitir.is 
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Opnunartími gámasvæða 

  Gámasvæðið við Árnes stendur við E– götu vestan       

  Suðurbrautar í  Árnesi.   

 Gámasvæðið í Brautarholti er við Búnaðarfélags-

 skemmuna.  Sést vel af vegi nr. 30  - Skeiðavegi. 

 Gámasvæðið við Árnes opið: 

 þriðjudaga      kl. 14:00 - 16:00                   

 laugardaga     kl. 10:00 - 12:00 

 Gámasvæðið í Brautarholti opið:  

 miðvikudaga kl. 14:00 - 16:00 

 laugardaga    kl. 13:00 - 15:00     

Margt hefur áunnist við frágang á sorpi  en alltaf má gera betur! 

Minnum á að gámasvæðin hér  eru móttökustöðvar en ekki 

flokkunarstöðvar.   Flokkum heima. Og leggjum svo af stað  

Heyrúlluplastið verður að vera hreint og pakkað (í pokum) og 

flatgryfjuplastið verður einnig að vera  hreint  og pakkað ef það á 

að fara í endurvinnslu. 

Setjið plastið í stórsekki eða poka hvort sem það  

er hreint eða  skítugt  - það er mikilvægt! 

 Dýragámar opnir allan sólarhringinn á báðum stöðum!  

Fatagámar Rauða krossins eru staðsettir á gámasvæðunum í 

Brautarholti og Árnesi. 

Skaftholt tekur áfram við garðaúrgangi og afklippum trjáa 

Alla daga, allan daginn.   

                (Til vinstri á heimreið fyrir framan gróðurhús. 

Einungis efni úr jurtaríkinu eiga heima á svæðinu við Skaftholt.  

Jón Sigurdsson, umsjónarmaður gámasvæðanna  

 gsm. 893-7016 eða 462-5301.                             
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Minningarkort Stóra-Núpskirkju fást hjá Margréti   
Steinþórsdóttur í Háholti, sími 486-6017. 
Minningarkort Ólafsvallakirkju fást hjá Guðjóni  
Vigfússyni á Húsatóftum sími 896-5736. 
      

 Minnum á  HAUSTBRENNUNA sem    

áætluð er þann 23. sept. kl. 20:00 ef veður 

verður    skaplegt. Fólk er 

hvatt til að koma með allt 

hreint timbur á gámasvæðin 

sem það vill láta brenna.  

                         Sveitarstjóri 

Skólasetning Þjórsárskóla  

verður mánudaginn  22. ágúst kl 14:00 

   Kynningar verður í bekkjunum á eftir, eins og hér segir:  
     1.-4. Bekk 14:20 – 14:45 
     5.-7. Bekk 14:45 – 15:15 
        Ekki verður skólaakstur þennan dag. 

       Hlakka til að sjá ykkur.  
   Bestu kveðjur. 
     Bolette. 
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Skeiða – og Gnúpverjahreppur óskar eftir tilboðum í leigu á fjallaskálanum 
í Hólaskógi á Gnúpverjaafrétti. Leigutími 5 ár. Um er að ræða tveggja hæða 
hús í góðu ástandi, byggt úr timbri árið 1998. Gistirými er fyrir allt að 60 
manns. Flatarmál hússins er samtals 268,6 fermetrar eða 856 rúmmetrar. 
Það stendur á 2.500 fermetra lóð. Húsið verður til sýnis eftir samkomulagi 
við sveitarstjóra. Tilboðum skal skila í lokuðu umslagi á skrifstofu Skeiða- og 
Gnúpverjahrepps, merkt Hólaskógur leiga fyrir 30 ágúst  nk. Gögn vegna 
málsins sem og nánari upplýsingar afhendir/veitir Kristófer Tómasson 
sveitarstjóri Skeiða- og Gnúpverjahrepps í síma 486-6100 eða 861-7150 
netfang kristofer@skeidgnup.is    

Hólaskógur 

Leikskólinn Leikholt auglýsir eftir starfskrafti í eldhús/ræstingar.  

Um er að ræða 90% starf í fjölbreyttu starfi. Hluti starfsins felur í 

sér að taka á móti matnum sem kemur frá Árnesi, framreiða og 

ganga frá, ræsta þarf húsið og leysa af inn á deild. Laun eru sam-

kvæmt kjarasamningum. Starfsmaður þarf að geta byrjað að vinna frá og með 

1. september en möguleiki er að byrja að vinna fyrr.Leikskólinn Leikholt er 

Grænfána leikskóli og hugsar því vel um umhverfið, varðandi flokkun, rafmagn, 

efni til þrifa og fleira. Í Leikholti vinna 9 starfsmenn og þar ríkir góður vinnu-

andi, við leggjum áherslu á ART þjálfun, mikla málörvun og læsi og kennslu í 

gegnum leikinn. Einkunnarorð leikskólans eru: Gleði, vinsemd og virðing. Um-

sóknarfrestur er til 25. ágúst. Til að sækja um og/eða fá nánari upplýsingar er 

hægt er að senda tölvupóst með ferilskrá ásamt meðmælum 

á leikskoli@skeidgnup.is eða hringja í 486-5586 eða 895-2995 og tala við    

leikskólastjórann,   Elín Anna Lárusdóttir, leikskólastjóri Leikholts. 

mailto:kristofer@skeidgnup.is
mailto:leikskoli@skeidgnup.is
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Fjallskil á Gnúpverjaafrétti! 
Þeir sem ætla að sækja um leit á  

Gnúpverjaafrétti í haust hafi  

samband við Lilju í síma  847-8162   

          fyrir 21. ágúst n.k 

              Afréttarmálanefnd. 

Fjárréttir í skeiða- og Gnúpverjahreppi  2016 

Skaftholtsréttir, föstudaginn 16. september.  

Fé er rekið inn kl. 11:00. 

Reykjaréttir, laugardaginn 17. september. 

Fé er rekið inn kl. 09:00. 

Ökumenn eru beðnir um að sýna þolinmæði því óhjákvæmi-

legar  tafir vegna fjárrekstra geta orðið á vegi 32 - Þjórsár-

dalsvegi, dagana 15. og 16. september. (sumar hjáleiðir þó 

færar.) Einnig verða tafir á vegi nr. 30 - Skeiðavegi þann 

16. og 17. september.  (sumar hjáleiðir einnig færar.) 

Fylgist með á www.skeidgnup.is  vegna nánari upplýsinga.                 

            Sveitarstjóri. 

Fjallmenn og aðrir munið Afréttakortið!        
Afréttir Gnúpverja, Flóa, Skeiða og Hrunamanna.          

Eykur öryggi og er ódýrt, aðeins  kr. 500,-  

http://www.skeidgnup.is/
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OKTÓBER 2015 

Í ágúst að áliðnum slætti  
Það er ef til vill að bera í bakkafullan lækinn að dásama tíðarfarið á þessu    

sumri.  Ég efast um að ég hafi á þeirri hálfu öld sem ég hef verið til upplifað 

annað eins tíðarfar. Ég vona sannarlega að þið ágætu sveitungar hafið notið 

þess jafnvel og ég. Á eftir hverju sumri kemur haust og vetur. Hver árstíð 

hefur sinn sjarma. Engin ástæða er til annars en trúa því að veðurguðirnir leiki 

áfram við okkur. 

Helstu athafnir 

Framkvæmdir við Búrfell 2 hófust í lok apríl síðastliðnum og er áformað að 

þeim verði lokið vorið 2018. Manni virðist að menn þurfi að halda sig vel að 

verki til að það megi verða. Ekki ætla ég að vera með efasemdir um það. Það 

er ÍAV sem er  aðalverktaki. Margar vinnufúsar hendur þurfa að koma þar að. 

Líklega um 150 manns þegar flest verður. Vona ég að það henti einhverjum 

heimamönnum að koma þar við sögu.  Af framkvæmdum við ferðamannastaði 

er helst að segja að salerni verða sett upp við Hjálparfoss á næstu vikum og 

bílastæði lagfært. Allt bendir að vegurinn að fossinum verði gerður greiðfær 

heilsársvegur innan tíðar. Við Gjána hafa staðið til framkvæmdir við stígagerð 

um nokkurt skeið. Unnið er að því að fá fjármagn til þess verkefnis úr ferð-

málasjóði, vonir standa til að úr því rætist.  Minjastofnun hefur staðið að 

nokkuð umfangsmikilli stígagerð við Stöng. Útlit er fyrir að áform um bygg-

ingu húss yfir minjarnar verði lögð til hliðar og gengið frá þeim með öðrum 

hætti. 

Það hefur verið ákveðið að byggt verði reisulegt iðnaðarhúsnæði í iðnaðar-

hverfinu sunnan við Árnes. Það er Búnaðarfélag Gnúpverja sem stendur að 

byggingunni. Í mínum huga eru það gleðitíðindi. Húsið mun hýsa nýja 

slökkvistöð Brunavarna Árnessýslu á um 160 fermetra fleti, leysir hún af 

hólmi húsnæði sem er löngu af sér sprungið. Sveitarfélagið mun kaupa hluta 

húsnæðisins undir nýtt áhaldahús. Annað athafnafólk mun einnig verða þar 

með starfsemi.  

Samningaviðræður standa yfir við aðila um lagfæringar á Reykholtslaug og 

nágrenni. Þar er einnig horft til frekari uppbyggingar.   

Nokkuð hefur verið unnið að viðhaldi fasteigna sveitarfélagsins að undanförnu 

og verður því haldið áfram fram á haustið. Af ýmsu er að taka. En ástand fast-

eignanna heilt yfir er harla gott. Þess má geta að fasteignamat á fasteignum 

hreppsins nemur hátt í 500 milljónum. 

Ferðamennska 

Notkun á sundlaugum sveitarfélagsins hefur verið meiri í sumar en verið hefur 

lengi. Sérstaklega á það við um Neslaug.  
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Mér finnst ánægjulegt að heyra hrós þeirra um þjónustuna sem þar koma.  

Það er nú reyndar svo með sundlaugarnar að fátt virðist mér vera eins gagnrýnt í 

ranni sveitarfélagsins og opnunartími þeirra og rekstur. Það er eðlilegt að fólk 

hafi skoðanir í þeim efnum. En mér virðist það seint verða svo að almenn sátt 

muni ríkja þar um. En gleymum ekki því að við íbúarnir erum lánsamir að hafa 

aðgang að þessum heilsulindum gegn vægu gjaldi. Ég undrast hvað stór hluti 

íbúanna lætur það ógert að nota sér sundlaugarnar. Ég hvet þá sem eru í þeim 

hópi til að gera á því breytingu.  

Ferðamenn hafa margir dvalið í hreppnum í sumar og er ég nokkuð viss um að 

gistinætur á tjaldsvæðunum við Árnes og í Brautarholti hafa aldrei verið fleiri. 

Líklega eru þeir margir sem aka í gegnum sveitarfélagið án þess staldra við. En 

allt bendir samt til að fjöldinn sem kemur við í Þjórsárdal sé stór og eru vafalítið 

tækifæri til fjölgunar þar.  Ég hygg að margir séu sammála því að farsælla sé að 

fjölgunin sé ekki enn meiri meðan aðgengi er ekki betra en raun ber vitni. 

Samgöngumál 

Vegamál hafa verið vinsælt umræðuefni á mínu borði þau ár sem ég hef starfað 

hér. Ekki þarf að undra þar sem þessar samgönguæðar eru einn af lyklum flestra 

athafna.  Ég verð að játa að ég verð stundum hálf daufur í dálkinn yfir því hvað 

lítið miðar í úrbótum í þeim efnum hér í sveitarfélaginu. En þið megið vita að 

minn hugur til að betur verði gert er einarður.  

Þau samtöl sem ég og oddvitinn höfum átt við þá sem að vegamálum koma eru 

orðin mörg á undanförnum árum og efast ég ekki um að forverar mínir hafi líka 

haldið þeim málum á lofti.            

Á liðnu vori tóku sveitarfélögin hér í uppsveitum og Flóa ásamt Ásahreppi sig 

saman að fengu sérfræðing til að gera úttekt á vegunum á svæðinu. Nú í byrjun 

ágúst kynnti sá vegasérfróði maður skýrslu um sína yfirferð fyrir okkur stjórn-

endum sveitarfélaganna.  

Niðurstaðan er sú að verulegra úrbóta er þörf. Það kemur varla neinum á óvart. 

Þörfin fyrir úrbætur eykst frá ári til árs með vaxandi umferð á svæðinu. Fast-

mælum hefur verið bundið að við sem erum í þessum hópi munum herja á fjár-

veitingavaldið til úrbóta með áðurnefnda skýrslu í vasanum. Ég ætla að leyfa 

mér að vera bjartsýnn á að við munum uppskera einhverjar framfarir í vega-

málum með þessum baráttuaðferðum. 

Að  lokum bið ég ykkur að halda áfram að njóta sumarsins. Það er ekki nærri 

búið. Það fer oft í taugarnar á mér þegar umræðan í þjóðfélaginu er á þann veg 

að sumrinu sé lokið um Verslunarmannahelgi. Ágúst er í eðli sínu mjög fallegur 

mánuður og september ekki síður með sínum haustlitum og réttum. 

           Kristófer Tómasson. 
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Smárafréttir                                  
Landsmót hestamanna fór fram á Hólum í Hjaltadal í sumar, 

um 8000 manns sóttu mótið þegar mest var. Almenn ánægja 

var  með mótið þótt veðurguðirnir hefðu geta verið mildari við okkur, en Skagfirðingar 

stóðu sig vel og er vonandi að Landsmót hestamanna verði  haldið aftur á Hólum í fram-

tíðinni. Hestamannafélagið Smári sendi sína fulltrúa á LH og stóðu þeir sig með prýði.  

Heilmargir félagsmenn Smára og aðrir hreppamenn skelltu sér norður að Hólum, til að 

sjá fallega hesta, hitta vini og kunningja og jafnvel taka lagið með Skagfirðingum. 

Hestamannafélagið Smári þakkar Skagfirðingum og öllum þeim sem stóðu að mótinu 

kærlega fyrir gott mót. 

Árangur félagsmanna Smára á LH voru: 

Barnaflokkur: börnin okkar  komust öll í millir iðill, staða eftir  millir iðill voru þessi. 

Engin komst  í úrslit en árangur mjög góður hjá þeim á þessu sterka móti. 

Þórey Þula Helgadóttir og Þöll frá Hvammi 8.32 - úr forkeppni 8.39 

Þorvaldur Logi Einarsson og Ísdögg frá Miðfelli 8.11 - úr forkeppni 8.38 

Aron Ernir Ragnarsson og Ísadór frá Efra-Langholti 7.90 - úr forkeppni 8.48 

Ungmennaflokkur: Ungmennin okkar  stóðu sig vel þótt engin kæmist í millir iðill 

eða úrslit í þessum sterka flokki. 

Björgvin Viðar Jónsson og Þráinn frá Selfossi 8.28 

Gunnlaugur Bjarnason og Hátíð frá Hlemmiskeiði 3. 8.26 

Guðjón Örn Sigurðsson og Þeyr frá Akranesi 8.15 

B flokkur gæðinga: Í millir iðill komust Jaðarsmerarnar  

Dáð frá Jaðri og Sigurður Sigurðarson 8.49 - úr forkeppni 8.58 

Védís frá Jaðri og Ólafur Ásgeirsson 8.36 - úr forkeppni 8.74 

Ingunn Birna Ingólfsdóttir og Þryma frá Ólafsvöllum fengu 8.39 úr forkeppni 

A flokki gæðinga: Fulltrúar  Smára komust ekki áfram í millir iðill eða úrslit en 

stóðu sig með stakri prýði. 

Agnes Hekla Árnadóttir og Sleipnir frá Lynghóli 8.37 

Finnur Jóhannsson og Teigur frá Ásatúni 8.29 

Hestamannafélagið Smári þakkar öllum þátttakendum fyrir og við hlökkum til næsta 

landsmóts sem verður haldið í Reykjavík árið 2018.  

                                   Fyrir hönd stjórnar, Hulda Hrönn Stefánsdóttir. 
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Umhverfisverðlaun Skeiða og Gnúpverjahrepps 2016 

Umhverfisverðlaun Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2016 voru veitt  þann 3. ágúst 

s.l.  Formaður Umhverfisnefndar sveitarfélagsins, Anna María Flygenring, afhenti verð-

launin og hafði nefndin  veg og vanda af valinu. Nefndarfólki  fannst ekki erfitt að komast að 

niðurstöðu um að Þrándarholt ætti þessi verðlaun svo sannarlega skilin. 

Bærinn stendur hátt og er allt  vel upp byggt og  snyrtilegt og hefur svo verið um langt 

skeið.  Þegar komið er á hlaðið vekur eftirtekt  gamall Farmall, vel viðhaldinn og málaður. 

Viðhald gamals bragga er einnig til sóma og hýsir hann Farmalinn á vetrum, því ekki er sá 

forngripur látinn standa úti. Ræktaðar eru matjurtir og blómagarður, og einnig hefur verið 

stunduð umtalsverð skógrækt, sem sést orðið langt að. 

Ógróinn blettur finnst varla, en moð er keyrt í bakka við Þjórsá, sem brýtur dálítið á landi. 

Ábúendur leggja kapp á að nota umhverfisvænar vörur til þrifa og fylgja auðvitað flokkun á 

sorpi.  Formaður sagði ábúendur í Þrándarholti vel að þessum verðlaunum komna og 

óskaði  umhverfisnefnd þeim innilega til hamingju og var þeim þar með afhent skiltið, sem 

sett er upp við afleggjara þeirra bæja er þennan heiður hljóta.    

 

Hér taka ábúendur við  

viðkenningunni en með 

þeim eru Umhverfisnefnd,    

oddviti og  sveitarstjóri. 

Ingvar Þrándarson bónda 

og smið vantar á myndina. 

 
Við óskum ábúendum 

innilega til hamingju 

með viðurkenninguna! 

  Ljósmyndir: Gunnar Jónatansson 

Þrándarholt  
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                                Leikholtsfréttir 

Leikskólinn Leikholt opnaði aftur eftir sumarfrí mánudaginn 8. ágúst. 

Í haust byrja fimm ný börn í leikskólanum og verða um 20 börn í 

leikskólanum fyrir áramót.  

Fyrir sumarfrí fengum við trjádrumba og trjákurl frá Jóhannesi á Ásólfsstöðum og 

fóru starfsmenn og börn leikskólans í samstarfsverkefni að búa til tröppur niður 

brekkuna á leikskólalóðinni. Haukur Vatnar leikskólakennari stýrði verkefninu og 

gekk þetta mjög vel, börnin stóðu sig ekki síður vel og voru mjög dugleg að 

hjálpa til.  

Afrakstur verkefnisins má sjá á myndunum en best er að koma og kíkja í          

leikskólagarðinn og sjá með eigin augum þessa flottu smíði hjá þeim.  

Setjum fleiri myndir og fréttir í næsta fréttabréf,  

bestu kveðjur frá  öllum í Leikholti.  

 

 

 

 



 

14 

Getraunanúmer Ungmennafélags Gnúpverja  

802   Munum það —  í verki !   

Viðhorfskönnun um áhrif Hvammsvirkjunar á landslag  

og ásýnd að ljúka. 
 

Í samræmi við ákvörðun Skipulagsstofnunar um að endurskoða skuli umhverfis-

mat virkjunarinnar hvað varðar áhrif á landslag og ásýnd lands og áhrif á ferða-

þjónustu og útivist var farið í viðbótarrannsóknir um viðhorf íbúa og sumarhúsa-

eigenda vegna þessara umhverfisþátta. 

 Dagana 13. til 15.júlí og 20.júlí var könnun framkvæmd og var hún gerð innan  

5 km radíus frá framkvæmdarsvæði. Tveir starfsmenn frá EFLU verkfræðistofu 

heimsóttu bæi og bústaði innan þessa fyrirfram skilgreinda svæðis, útskýrðu 

könnunina og skildu eftir spurningalista, kort og önnur nauðsynleg gögn ásamt 

frímerktum umslögum. Óskað var eftir að svörum yrði skilað eigi síðar en fyrir 

lok júlímánaðar.  

Allir bæir frá Ásólfsstöðum að Þjórsárholti í Gnúpverjahreppi og frá Mörk að 

Lunansholti í Landsveit voru heimsóttir. Einnig var farið á bæi í innsveitum 

Gnúpverjahrepps, frá Fossnesi að Mástungu og Ásum og þaðan áleiðis í Árnes. 

 Svörunin hefur ekki verið jafn góð og ætla mætti og er fólk því hvatt til þess að 

koma sínum svörum á framfæri með því að senda inn áðurnefnda spurningalista 

og kort fyrir 19. ágúst næstkomandi. 

 Þeir sem ekki hafa fengið spurningalista, kort og önnur gögn afhent en telja sig 

málið varða eru vinsamlegast beðnir um að hafa samband við Birtu Kristínu 

Helgadóttur, birta.helgadottir@efla.is eða Láru Kristínu Þorvaldsdóttur, 

lara.kristin.thorvaldsdottir@efla.is fyrir föstudaginn 19.ágúst næstkomandi.  

Þær munu koma gögnum til viðkomandi.    Bestu þakkir 

Birta og Lára. 

 Minnum á að í  Þjórsárstofu í Árnesi er standur þar sem 

hægt er að fletta upp upplýsingum á rafrænan máta um vind-

myllulundinn á Hafinu.  Einnig eru nýjustu upplýsingar á vef -

slóðinni  http://burfellslundur.landsvirkjun.is/ þá liggur frammi á 

skrifstofunni í Árnesi skýrsla um mat á umhverfisáhrifum vegna Búr-

fellslundar og eru íbúar sem áhuga hafa, hvattir til að kynna sér hana. 

mailto:birta.helgadottir@efla.is
mailto:lara.kristin.thorvaldsdottir@efla.is
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Áskorendamótið 2016 
Ungmennafélagið Þjótandi skorar hér með á sameiginlegt 

keppnislið Umf. Gnúpverja og Umf. Skeiðamanna til keppni í 

frjálsum íþróttum og reiptogi. Mótið er laugardaginn 20. ágúst á 

íþróttavellinum við Þjórsárver og hefst kl 13:30. Skráning fer 

fram á staðnum og Umf. Þjótandi bíður uppá kaffi að móti 

loknu. 

Keppnisgreinar 

Frjálsar íþróttir: Karlar- 100m, 800m, Langstökk, Kúluvarp og spjótkast. 

      Konur- 100m, 800m, Langstökk, Kúluvarp og Kringlukast. 

      Fjórar umferðir eru í köstum og stökkum. 

Reiptog:  Það lið sigrar sem fyrr vinnur tvær viðureignir. Í hvoru liði 

skulu vera 15 manns og þar af a.m.k. fimm konur. Ef ekki nást 

svo fjölmenn lið skal komast að samkomulagi um fjölda liðs-

manna á staðnum en konur skulu áfram vera a.m.k. einn þriðji 

keppenda. 

Stigakeppni  Fyrir sigur í hverri grein fást 6 stig, annað sæti fær 5 stig og svo    

koll af kolli. Fyrir sigur í reiptogi fást 10 stig. 

Verðlaun Fyrstu þrjú sæti í hverri grein fá viðurkenningu. Auk þess eru 

afhent verðlaun fyrir stigahæsta karl og konu mótsins. Fyrir 

sigur í heildarstigakeppninni er afhentur farandbikar til eins árs. 

Keppnisréttur Keppnisrétt hafa allir skráðir félagar ungmennafélaganna 

þriggja. Hafa skal í huga að á mótinu er keppt í fullorðins-

flokkum  og reglur eftir því. Gestaþátttaka er heimil á mótinu. 

                                                                                Fyrir hönd Umf. Þjótanda 

Guðmunda Ólafsdóttir, formaður 

  

Við hvetjum unga fólkið  í sveitinni til þess að taka þátt og gera þetta 

að skemmtilegu og spennandi móti sem gæti átt framtíð fyrir sér. Það 

er um að gera að drífa sig og láta reyna á dug og hreysti.   

Takið eftir að  gestaþátttaka er heimil á mótinu! 

Aðalskipulag Skeiða– og Gnúpverjahrepps! 
Vinna við aðalskipulagið stendur yfir  og sveitarstjórn vill hvetja  íbúa að koma 

með hugmyndir og ábendingar um skipulagið. Stefnt er að því að halda annan 

fund í haust líkan því er gert var í maí.  Sendið ábendingar á kris-
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VIOLA snyrtistofa! Högnastíg 1 Flúðum 
GUINOT  húðvörur  fyr ir  dömur  og her ra        

ALESSANDRO naglalökk og gloss 

Meðferðir:  Andlitsbað – Húðhreinsun  

Fótsnyrting — Handsnyrting –  

Vaxmeðferðir   - Litun og plokkun. 

Tímapantanir í 

síma:  856-1599  

        Hrunaprestakall 
Hestamannamessa, síðsumarmessa og  

uppskerumessa framundan! 

  

Sunnudagur 21. ágúst:   

Síðsumarmessa í Tungufellskirkju kl. 14.  Forsöngvar i leiðir  

almennan safnaðarsöng.      Allir velkomnir! 
 

Laugardagur 3. september:   

Uppskerumessa kl. 11 í Hrunakirkju.  Félagar úr kirkjukór 

leiða sönginn.  Samvera fyrir alla fjölskylduna.  Reiptog, poka-

hlaup og fleiri leikir eftir messu.  Fjölskyldur fermingarbarna 

næsta vors hvattar til að mæta því messan markar upphaf        

fermingarundirbúningsins.  Grillaðar pylsur og molasopi.    

                                            Allir velkomnir! 

 

Ég hlakka til samfunda í þessum messum nú í lok sumars - sjáumst 

í kirkjunni!  Munið fésbókarsíðu Hrunaprestakalls (facebook.com/

hrunaprestakall) og heimasíðuna, hruni.is. 
 

             

            Óskar Hafsteinn Óskarsson 

              sóknarprestur 

 

                                                    Heimasíða prestakallsins er hruni.is  

                                    Fésbókarsíðan er: - facebook.com/hrunaprestakall. 
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   Fótaaðgerðastofan á Heimalandi, Flúðum 
 

Hef opnað fótaaðgerðastofu á Heimalandi sem verður opin á mið-

vikudögum, einnig verður hægt að fá aðra tíma eftir samkomulagi.      

Allir eru hjartanlega velkomnir,           

    vonandi getið þið notfært ykkur þessa þjónustu.  

      Tímapantanir í síma 863-0433. 

30. fundur í sveitarstjórn Skeiða-og Gnúpverjahrepps í Árnesi miðvikudag-

inn 15. júní  2016  kl. 08:00. 

Mætt til fundar: Björgvin Skafti Bjarnason, Einar Bjarnason, Gunnar Örn 

Marteinsson, Kristjana H. Gestsdóttir í forföllum Höllu Sigríðar Bjarna-

dóttur og Meike Witt. Kristjana H. Gestsdóttir  ritaði einnig fundargerð. 

Spurðist oddviti fyrir um hvort athugasemdir væru við fundarboðið, svo 

reyndist ekki vera.  

Dagskrá:  

     Mál til umfjöllunar og afgreiðslu 

1. Umboð til sveitarstjóra til að semja kjörskrá og til leiðréttinga kjörskrár, fjalla 

um athugasemdir og úrskurða um ágreiningsmál vegna forsetakosninga 

25.06.2016.  

„Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkir að 
fela sveitarstjóra að semja kjörskrá. Jafnframt er sveitarstjóra veitt 
fullnaðarheimild til að fjalla um athugasemdir,  gera nauðsynlegar leið-
réttingar og úrskurða um ágreiningsmál sem kunna að koma fram að kjör-
degi vegna forsetakosninga 25. júní 2016 í samræmi við 27. gr. laga um 
kosningar til Alþingis.“  

2. Umsókn um framkvæmdaleyfi til Landsvirkjunar vegna stækkunar Búrfells-

virkjunar – efnistaka á Guðmundareyri. 
 

„Sveitarstjórn samþykkir framkvæmdaleyfi til Landsvirkjunar vegna efnis-

töku á Guðmundareyri, að því gefnu að gögn séu leiðrétt og felur skipulags-

fulltrúa að gefa út leyfið.“ 

Fundi slitið kl. 08:40 næsti fundur ákveðinn 29. júní kl. 14:00 
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31. fundur í sveitarstjórn Skeiða-og Gnúpverjahrepps í Árnesi miðvikudag-

inn 29. júní  2016  kl. 14:00. 

Mætt til fundar: Björgvin Skafti Bjarnason, Einar Bjarnason, Kristjana H. 

Gestsdóttir en Gunnar Örn Marteinsson boðaði forföll,  Halla Sigríður 

Bjarnadóttir og Meike Witt. Kristófer Tómasson  ritaði fundargerð. 

Spurðist oddviti fyrir um hvort athugasemdir væru við fundarboðið, svo 

reyndist ekki vera.  

     Mál til afgreiðslu og umfjöllunar. 

1.  Skipulagsstofnun. Varðar Umhverfismat Hvammsvirkjunar. 

 Sveitarstjórn leggur áherslu á að óháðir viðurkenndir fagaliðar vinni úttekt og 

 kannanir  er varða mat á umhverfisáhrifum Hvammsvirkjunar. 

2.  Beiðni um leyfi til gistingar. Birkikinn, Bente Hansen. 

 Lögð var fram beiðni frá Sýslumanni Suðurlands um umsögn sveitarstjórnar 

 vegna leyfis til gistingar að Birkikinn. Ábyrgðaraðili Bente Hansen. Beiðni 

 undirrituð af Agli Benediktssyni. Sveitarstjórn gerir ekki athugsemd við að 

 umbeðið leyfi verði veitt og samþykkir fyrir sitt leyfi. 

3. Trjágróður í sveitarfélaginu. Stefnumörkun. Sveitarstjórn samþykkir að 

 mörkuð verði stefna er varðar ásýnd, viðhald og trjágróður opinna svæða í 

 eigu sveitarfélagsins. Tekið verði mið af því við vinnu aðalskipulags. 

4.  Lóð undir hótel í Árneshverfi. Hugmyndavinna. Lagt var fram minnisblað frá 

vinnufundi oddvita og sveitarstjóra með Oddi Hermannssyni landslagsarkitekt 

um vinnu við breytingu lóðar þar sem gistiheimilið Nónsteinn stendur nú. Hug-

myndir miða að því að auka og afmarka byggingamagn og nýtingu lóðarinnar. 

Sveitarstjórn samþykkir að unnið verði áfram að breytingu lóðarinnar. Sam-

þykkt að leggja til verkefnisins allt að 200.000 kr. Vísað til viðauka við fjár-

hagsáætlun 

5. Hólaskógur. Útboð á leigu. Sveitarstjóri lagði fram drög að útboðsgögnum og 

auglýsingu vegna leigu á fjallaskálanum Hólaskógi. Sveitarstjórn samþykkir 

útboðsgögn og auglýsingu samhljóða. Sveitarstjóra falið að auglýsa og annast 

útboðið og semja drög að samningi við leigutaka. 

6. Brunavarnir Árnessýslu. Samþykkt um lántöku hjá Lánasj. Svf. 

Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkir hér með að veita einfalda 

ábyrgð vegna lántöku Brunavarna Árnessýslu hjá Lánasjóði sveitarfélaga að 

fjárhæð 74.000.000 kr. til 8 ára, í samræmi við leiðbeinandi lánakjör Lánasjóðs 

sveitarfélaga frá 26.5.2016 sem liggur fyrir fundinum. Er ábyrgð þessi veitt 

sbr. heimild í 2. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, og er hún óskipt 

(in solidum) gagnvart kröfuhafa, en innbyrðis skiptist hún í hlutfalli við eignar-

hluti í Brunavörnum Árnessýslu. Skeiða- og Gnúpverjahreppur veitir  
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lánasjóðnum veð í tekjum sínum til tryggingar þeirri ábyrgð, sbr. heimild í 2. 

mgr. 68. gr. sömu laga. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns 

kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Er lánið tekið til að fjármagna kaup á tank-

bifreiðum og slökkvistöð í Árnesi sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hluta-

félags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúp-

verjahrepps skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda Brunavarna Ár-

nessýslu til að breyta ekki ákvæði samþykkta Brunavarna Árnessýslu sem 

leggur hömlur á eignarhald að félaginu að því leyti að félagið megi ekki fara 

að neinu leyti til einkaaðila. Fari svo að Skeiða- og Gnúpverjahreppur selji 

eignarhlut í Brunavörnum Árnessýslu. til annarra opinberra aðila, skuldbindur 

Skeiða- og Gnúpverjahreppur sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr 

eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta. Jafnframt er Kristófer Tómassyni 

kt 060865-5909 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að staðfesta f.h. 

Skeiða- og Gnúpverjahrepps veitingu ofangreindrar ábyrgðar með áritun á 

lánssamninginn. 

7. Héraðsnefnd Árn. Samþykkt um lántöku hjá Lánsj. Svf.  

Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkir hér með að veita einfalda 

ábyrgð vegna lántöku Héraðsnefndar Árnesinga bs. hjá Lánasjóði sveitar-

félaga að fjárhæð 300.000.000 kr. til 18 ára, í samræmi við leiðbeinandi lána-

kjör Lánasjóðs sveitarfélaga frá 26.5.2016 sem liggja fyrir fundinum.             

Er ábyrgð þessi veitt sbr. heimild í 2. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/-

2011, og er hún óskipt (in solidum) gagnvart kröfuhafa, en innbyrðis skiptist 

hún í hlutfalli við eignarhluti í Héraðsnefnd Árnesinga bs. Sveitarstjórn 

Skeiða- og Gnúpverjahrepps veitir lánasjóðnum veð í tekjum sínum til trygg-

ingar þeirri ábyrgð, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sömu laga. Ábyrgðin tekur til 

allra greiðslna sem og hvers kyns kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Er lánið 

tekið til að fjármagna viðbyggingu við Fjölbrautaskóla Suðurlands sbr. 3. gr. 

laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. 

Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps skuldbindur hér með sveitarfélagið 

sem eiganda Héraðsnefndar Árnesinga bs. til að breyta ekki ákvæði sam-

þykkta Héraðsnefndar Árnesinga bs. sem leggur hömlur á eignarhald að félag-

inu að því leyti að félagið megi ekki fara að neinu leyti til einkaaðila. Fari svo 

að Skeiða- og Gnúpverjahreppur selji eignarhlut í Héraðsnefnd Árnesinga bs. 

til annarra opinberra aðila, skuldbindur Skeiða- og Gnúpverjahreppur sig til 

að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum 

hluta. Jafnframt er Kristófer Tómassyni kt. 060865-5909 veitt fullt og ótak-

markað umboð til þess að staðfesta f.h. Skeiða- og Gnúpverjahrepps veitingu 

ofangreindrar ábyrgðar með áritun á lánssamninginn. 
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8. Umgengnisreglur um Þjórsárver. Lagðar fram og kynntar umgengnisreglur frá 

Umhverfisstofnun um Þjórsárver. Sveitarstjórn lýsir ánægju sinni með leið-

beiningar stofnunarinnar og vísar þeim til kynningar hjá Umhverfisnefnd 

sveitarfélagsins. 

9. Ljósleiðaravæðing. Áskorun til stjórnvalda. Lagt fram bréf í nafni lands-

hluta samtaka þar sem skorað er á stjórnvöld að tryggja fjármuni til ljós-

leiðaravæðingar til  landsins alls. Sveitarstjórn tekur heilshugar undir          

áskorunina. 

10.Erindi frá Eystra- Geldingaholti. Niðurfelling fasteignagjalda. Bréf  undirtað 

af  Sigþrúði Jónsdóttur og Axel Njarðvík.  þar sem óskað er eftir niðurfell-

ingu fasteignagjalda Gamla bæjarins í Eystra- Geldingaholti fastanr. 220-

2274. Í ljósi þess að bærinn er byggður 1913 og því orðinn friðlýstur sam-

kvæmt lögum. Sveitarstjórn samþykkir beiðnina. Skilyrði eru gerð um fram-

lagningu reikninga dagsettra á tilheyrandi ári vegna framkvæmda á móti 

niðurfellingu fasteignagjalda viðkomandi árs. 

11.Ferðamálastofa ósk um samstarf. Lagt var fram bréf frá Ferðamálastofu 

undirritað af Ólöfu Ýrr Atladóttur. Óskað er eftir samstarfi vegna mats og 

kortlagningar viðkomustaða ferðamanna. Sveitarstjórn samþykkir að fela   

Ásborgu Arnþórsdóttur ferðamálafulltrúa Uppsveita Árnessýslu að vera 

fulltrúi sveitarfélagsins í samstarfinu. 

12.Skipulagsstofnun. Landsskipulagsstefna. Bréf lagt fram undirritað af Ásdísi 

Hlökk Theódórsdóttur og Einari Jónssyni. Óskað er eftir tilnefningu fulltrúa 

sveitarfélagsins í samráðsvettvang og ráðgjafahóp um framfylgd landsskipu-

lagsstefnu. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að skipa Björgvin Skafta 

Bjarnason og Gunnar Örn Marteinsson í samráðsvettvanginn. 

Fundargerðir 

13. Fundargerð. 112. Fundar Skipulagsnefndar. Mál nr 12,13, og 14. Þarfnast 

umfjöllunar.  Mál 12. Flúðalína. Lagning 66 kv rafstrengs : Þverun Fossár: 

Framkvæmdaleyfi 1606006. Umsókn um framkvæmdaleyfi. Sveitarstjórn 

gerir ekki athugsemd við afgreiðslu Skipulagsnefndar og samþykkri fyrir sitt 

leyti að skipulagsfulltrúi gefi út framkvæmdaleyfi í samræmi við fyrirliggj-

andi umsókn. 

Mál 13. Réttarholt B lnr. 223803 : Urðarholt: Aðalskipulagsbreyting : Um-

sókn 1606007. Sveitarstjórn gerir ekki athugsemd við afgreiðslu Skipulags-

nefndar og samþykkir fyrir sitt leyti að svæðinu verði breytt í blandaða land-

notkun íbúðar og landbúnaðarsvæðis. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að 

deiliskipulagi svæðisins verði breytt og samhliða verði kynnt lýsing aðal-

skipulagsbreytingarinnar sem byggð verði á fyrirliggjandi gögnum. 
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Mál 14. Þrándarholt 166618. Umsókn um byggingarleyfi. Skemma og fjárhús

- 1604011. Sveitarstjórn gerir ekki athugsemd við umsóknina með fyrirvara 

um grenndarkynningu fyrir öðrum landeigendum bæjartorfunnar. 

14.Fundargerð 113. fundar Skipulagsnefndar. Fundargerð lögð fram og kynnt.       

 Ekki eru mál tilheyrandi Skeiða- og Gnúpverjahreppi. 

15.Fundargerð 36. fundar BS Skipulags – og bygg.fltr. Fundargerð lögð fram og 

staðfest. Samþykktir byggðasamlagsins voru lagðar fram í fundargerðinni og 

staðfestar. Samþykktir samþykktar. 

16.Fundargerð 37. fundar BS Skipulags – og bygg.fltr. Fundargerð lögð fram. Í 

fyrsta lið fundargerðar er óskað eftir samþykki aðildarsveitarfélaga fyrir lán-

töku vegna bifreiðakaupa 70 % af 13 mkr bílakaupum. Sveitarstjórn sam-

þykkir lántökuna samhljóða. Í lið 2 í fundarðgerð 37. fundar eru lagðar fram 

breytingar á gjaldskrá byggðasamlagsins. Sveitarstjórn samþykkir gjaldskrár-

breytinguna samhljóða. 

17.Fundargerð Afréttarmálanefndar 12. júní 2016. Tvö erindi frá Landgræðslu   

ríkisins voru tekin til afgreiðslu á fundinum. Ótilgreindir tilraunareitir 

á  Gnúpverjaafrétti og uppgræðsla framan við afréttargirðingu. Sveitarstjórn 

tekur undir bókanir Afréttarmálafélagsins og samþykkir að tilraunareitir verði 

settir upp og lítur jákvætt á verkefnið en samkomulagið verði endurskoðað 

innan tíu ára. Sveitarstjórn lítur jákvætt á áform um uppgræðslu Land-

græðslunnar á tilteknu svæði. Samþykkt að fela sveitarstjóra að ganga frá 

samningum og undirrita fyrir hönd sveitarfélagsins. 

18.Fundargerð 19. fundar Menningar- æskulýðsnefndar. Fundargerð lögð fram 

og kynnt. 

19.Fundargerð 19. fundar stjórnar Bergrisans  31.05.2016. Fundargerð lögð fram 

  og kynnt. 

20. Fundargerð vorfundar BS Bergrisans 31.05.2016. Fundargerð lögð fram og  

   kynnt. 

  Annað 

21.Bergrisinn. Þjónustusamningar. Lögð voru fram drög að þjónustusamningi um 

málefni fatlaðs fólks milli Sveitarfélagsins Árborgar og aðildarsveitarfélaga 

BS Bergrisans er gildi almanaksárin 2016, 2017 og 2018. Auk þess voru lögð 

fram drög að samningi milli Sveitarfélagsins Árborgar og  aðildarsveitarfélaga 

BS Bergrisans um sameiginleg og sérhæfð verkefni samlagsins. Samningurinn 

gildi almanaksárið 2016. Sveitarstjórn samþykkir drög beggja samninganna 

samhljóða og felur sveitarstjóra að undirrita þá fyrir hönd sveitarfélagsins. 

22.Br. á lögum um mat á umhverfisáhrifum. Beiðni um umsögn frá Umhverfis 

og auðlindaráðuneyti. Undirritað af Íris Bjargmundsdóttur. Gögn lögð fram og 

kynnt. 
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23.Fjölskylduhjálp. Beiðni um stuðning. Beiðni hafnað. 

24.Útgáfa Íslendingasagna- Griffla ehf. Beiðni um framlag undirritað af Þórunni 

Heimisdóttur. Beiðni hafnað. 

25. Samningur um refaveiðar. Sveitarstjóri lagði fram drög að samningum við 

Berg Björnsson, Skúla Helgason og Jón Bogason um að annast refaveiðar fyrir 

sveitarfélagið.  Samningsdrög samþykkt samhljóma og sveitarstjóra falið að 

undirrita fyrir hönd sveitarfélagsins. 

26.Skýrsla Hreins Óskarssonar Skógrækt ríkisins. Lögð var fram og kynnt 

skýrsla um framgang mála og öryggismál í  hjólhýsabyggð í Þjórsárdal. 

27.Skýrsla formanns Menningar- og æskulýðsnefndar um byggða-

hátíðina ,,Uppsprettan“ Byggðahátíðin tókst í alla staði vel og var vel sótt. 

Sveitarstjórn þakkar Menningar- og æskulýðsnefnd og öðrum sem unnu við 

undirbúning og framkvæmd byggðahátíðarinnar kærlega fyrir sérlega vel 

unnin störf við verkefnið. 

28.Nafn á götum í iðnaðarhverfi sunnan við Árnes. Götur sem byggðar hafa 

verið  í iðnaðarhverfi sunnan við Árnes, hafa til þess haft vinnuheitin E-gata 

og D gata. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að E-gata hljóti nafnið           

Tvísteinabraut og D- gata hljóti nafnið Þingbraut. 

 Mál til kynningar 

          A.   Háskólafélag Suðurlands. Ársreikningur og fundargerð aðalfundar. 

          B.   Afgreiðslur byggingafulltrúa. 16-31. fundur 1.júní 

          C.   Stjórnarfundur Samb svf nr. 839. 

          D.   Samruni Eflu og Steinsholts ehf . 

          E.    Greiðslur til Sveitarf. vegna forsetakosninga. 

          F.    Úthlutun til SKOGN 2016 frá Styrktarsjóði EBÍ 

          G.    Skýrsla um 17. júní hátíðarhöld. 

          H.    Listi yfir eignir Sveitarfélagsins. 

          I.      Þingskjal 1285. Framkvæmdaáætlun um málefni innflytjenda. 

         J.      Þingskjal 1340. Frumvarp um timbur og timburvörur. 

         K.     Þingskjal 764. Framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2016-2019. 

         L.     Leiðbeiningar um fasteignagjöld. 

         M.   Fundur stj. SASS nr 509. 

         N.    Aðalskipulag SKOGN 2017-2029. Lýsing/ staða verkefnis. 

         O.    Skýrsla sveitarstjóra. 

       Fundi slitið kl 16:25. 

  Næsti fundur sveitarstjórnar verður haldinn miðvikudaginn  10. ágúst  

  næstkomandi kl 14:00. 
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Þjónusta vegna ljósleiðarans! 
Sigvaldi K. Jónsson s. 863-4111 og Jón Hákonarson hafa umsjón 

með nýtengingum og línubókhaldi Fjarskiptafélags Skeiða-og 

Gnúpverjahrepps vegna ljósleiðarans. Hafið samband við þá.  

skj@internet.is - Sigvaldi  K Jóns. og  nonniasum@gmail.com -Jón Hákonarson. 
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Velferðarþjónusta Árnesþings í Laugarási.   Sími: 480-1180 Fax: 480-1181  

www.arnesthing.is  

Forstöðumaður Skóla-og velferðarþjónustu Árnesþings er María Kristjánsdóttir 

maria@hveragerdi.is      

Starfsmenn með aðsetur í Laugarási: 

Sigurjón Árnason, félagsráðgjafi, sigurjon@laugaras.is  sími 480-1180 

Sigrún Símonardóttir, forstöðumaður heimaþjónustu sigrun@laugaras.is  

Áætlun Landflutninga í Árnessýslu: 
Frá Reykjavík kl. 9:00 alla  

virka daga- með viðkomu á Selfossi  

Phone: +354 458 8821 
Mobile: +354 858 8820  
Email:sverrir.unnarsson@samskip.com                           www.landflutningar.is 

http://www.arnesthing.is
mailto:maria@hveragerdi.is
mailto:sigurjon@laugaras.is
mailto:sigrun@laugaras.is
mailto:sverrir.unnarsson@samskip.com
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 Á bak við eldavélina! 
Nú er það hún Sigríður Björk Marinósdóttir í Þrándarholti sem deilir 

með okkur réttum sínum. 
Ég vil byrja á að þakka Kristínu fyrir áskorunina. Í mars var elsta heimasæt-
an hér á bæ fermd og var þá slegið til veislu. Finnst tilvalið að deila með 
ykkur uppskriftinni að "mexíkósku kjötbollusúpunni" sem við 
buðum upp á. Hugmyndin að bollusúpunni er upprunalega frá 
Skarpa, svila mínum, en er útfærð af mér.  
Uppskriftin er heldur stór eða fyrir ca.12 manns. 
2 l vatn, 
1-2 dósir af tómötum (diced),  
1-1og hálf flaska af Chili sósu í flösku (Heinz),  
1 stór dós tómat paste, 
1 dós rjómaostur (stóri íslenski),  
kraftur ca 6 stk (2 kjöt, 2 grænmetis og 2 kjúkl - eða bara eftir smekk)  Þetta er allt sett í 
pott og hitað, beðið eftir að rjómaosturinn leysist upp. 
Svo skal steikja 1 blaðlauk, 1 hvítlauk, 3 paprikur og slatta af gulrótum á pönnu með 
olíu. Krydda með papriku, salti, pipar og chili kryddi og leyft að malla dálítið.  
Þessu er svo skellt út í pottinn. Hálfur til 1 bolli af grjónum er bætt við og leyft að soðna í 
pottinum. Þetta er svo kryddað til með slatta af sweet chili sósu + slatta af papriku-
kryddi, chili kryddi, salti og pipar. Já og ekki má gleyma að skella slurk af rjóma saman 
við ca 250 ml. Ef fólk vill sleppa rjómanum er hægt að nota kókosmjólk. 
Kjötbollur 
Til eru margar góðar uppskriftir að kjötbollum sem hægt er að 
nota en passa þarf að þær verði þéttar í sér svo þær molni ekki í 
súpunni. 
Ég bjó til uppskrift sem heppnaðist mjög vel.  
En hún var nokkurn veginn svona. 
2 pokar hakk (ca 1200 g), einn poki tacokrydd, 1 dl raspur,         
2 egg, ferskur hvítlaukur (eftir smekk), salt og pipar. Öllu er smellt í hrærivél og látið 
blandast vel. Búið svo til litlar bollur og steikið á plötu í ofni í örfáar mínútur eða þar til 
bollurnar eru eldaðar í gegn. Gott er að setja dreitil af olíu á plötuna. 
Áður er súpan er borin fram er bollurnar settar saman við. Gott að leyfa bollunum að 
malla aðeins með súpunni. Súpan var borin fram með brauði, doritos flögum, rifnum 
osti og sýrðum rjóma.     Verði ykkur að góðu    
Ég ætla að skora á tengdamóður mína, hana Guðrúnu J. Hansdóttur, að koma með    
uppskrift í næsta fréttabréf. Ég veit fyrir víst að hún á þær margar góðar.  
Kær kveðja.  
Sirrý. 
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Umhverfisverðlaun 

Skeiða– og Gnúpverja-

hrepps 2015 hlutu    

ábendur Grænuhlíðar  
Hér fylgja myndir af garðinum 

í  Grænuhlíð, en þangað fóru 

umhverfisverðlaunin á síðasta 

ári, okkur láðist að setja 

myndir af bænum og garðinum 

þá. Við viljum  bæta það upp 

með því að birta þær nú, 

af þessum dásamlega 

garði og takið eftir að 

nánast allt sem búið er til 

hjá þeim Víkingi og  

Guðbjörgu er úr endur-

unnu efni og smíðað af 

þeim sjálfum.  

Skoða má meira af 

myndum frá þeim á 

Facebook síðu, Grænuhlíðar Garður         

https://www.facebook.com/graenuhlid/

photos               Með kærri kveðju.  

                 Anna María Flygenring form.            

      Umhverfisnefndar. 

Heimasmíðaður Pizzaofn > 
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               TAXI  DRIVER 
     TAXI er á svæðinu sem þjónustar  

    Grímnsesið, Bláskógabyggð,  

Hrunamannahrepp og  

     Skeiða– og Gnúpverjahrepp. 

      Með kv. TAXI DRIVER 

          Símar: 776 0810 & 783 1224 

 Innilegar hamingjuóskir! 

Hér er garðtjörnin í Grænuhlíð 

og litríkir íbúar hennar   

                                    Fróðleiksmolinn  
Búrfell er 669 metra hár móbergstapi í Þjórsárdal. Fjallið hefur myndast 

undir jökli ísaldar og er annar útvörður Þjórsárdals.Þjórsá rennur austan með 

fjallinu og við suðurenda þess eru fossarnir Tröllkonuhlaup og Þjófafoss í ánni. 

Nú hefur Þjórsá verið virkjuð við Búrfell og er svokallað Bjarnalón norðaustan 

við fjallið. Fallorkan nýtist í Búrfellsvirkjun. 

Búrfell er bratt á alla kanta, þó síst að norðan en þar liggur vegur upp á topp 

fjallsins. Þar er endurvarpsstöð fyrir farsíma. Við suðurenda fjallsins er öxl 

nokkur skógi vaxin og kallast þessi birkiskógur Búrfellsskógur. Gnúpverjar hafa 

í gegnum aldirnar haft skógarítök í Búrfellsskógi. Kristinn Jónsson, frá Úlfsá í 

Eyjafirði, sem gekk villu vegar suður Sprengisand árið 1889 fannst í Búrfells-

skógi af Skriðufellsbændum sem voru við skógarhögg. 

Austan í Búrfellshálsi er gil eða gróf sem kallast Stórkonugróf og hefur þar 

fundist leifar fornrar smiðju rauðblásturs. Þjóðsögur segja að í gilinu hafið búið 

tröllkona í fornöld.                                                                            

https://is.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3berg
https://is.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ej%C3%B3rs%C3%A1rdalur
https://is.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6kull
https://is.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ds%C3%B6ld
https://is.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ej%C3%B3rs%C3%A1
https://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Bjarnal%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://is.wikipedia.org/wiki/B%C3%BArfellsvirkjun
https://is.wikipedia.org/wiki/Birki
https://is.wikipedia.org/wiki/St%C3%B3rkonugr%C3%B3f
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32. fundur í sveitarstjórn Skeiða-og Gnúpverjahrepps í Árnesi  

   miðvikudaginn 10. ágúst  2016  kl. 14:00. 

 

Mætt til fundar: Björgvin Skafti Bjarnason, Einar Bjarnason, Gunnar 

Örn Marteinsson, Meike Witt og Kristjana Heyden Gestsdóttir sem sat 

fundinn í forföllum Höllu Sigríðar Bjarnadóttur. Kristófer A. Tómasson 

sveitarstjóri ritaði fundargerð. Spurðist oddviti fyrir um hvort athuga-

semdir væru við fundarboðið, svo reyndist ekki vera. Óskað var eftir að 

máli til kynningar undir lið G. Úthlutun úr styrkvegasjóði yrði bætt á 

dagskrá. Var það samþykkt. 
 Dagskrá:  

 Mál til afgreiðslu og umfjöllunar. 

1. Vindmyllur á Hafinu. Margrét Arnardóttir og Jóna Bjarnadóttir frá Lands-

virkjun mættu til fundar og sagði frá stöðu verkefnisins  sem ber heitið Búr-

fellslundur og mati á umhverfisáhrifum þess á náttúrufar og samfélag. Unnar 

hafa verið þrjár tillögur að staðsetningu vindmyllnanna. Málið er í biðflokki 

Rammaáætlunar.  Á kynningartíma frummatsskýrslu bárust alls 15 umsagnir 

og 59 athugsemdir. Á heimsíðu Landsvirkjunar má finna upplýsingar um 

málið. Margrét og Jóna greindu einnig frá hugmyndum um aðgengi ferða-

manna að vindlundum. Þær greindu frá niðurstöðu skoðanakönnunar um 

stuðning almennings við vindmyllur. Samkvæmt könnuninni eru 85,1 % þátt-

takenda hlynntir því að vindmyllur séu reistar og vindur nýttur sem orkugjafi. 

2. Framkvæmdir í sveitarfélaginu. Verkefni framundan endurskoðun fram-

kvæmdaáætlunar. Börkur Brynjarsson verkfræðingur hjá Tæknisviði Upp-

sveita mætti  til fundar og ræddi um fyrirhuguð verkefni. Farið var yfir gögn 

um fyrirhugaðar framkvæmdir við fráveitu í Brautarholtshverfi og Árnes-

hverfi. Samþykkt samhljóða að ráðast í þær framkvæmdir. Tæknisviði Upp-

sveita falið að undirbúa verkefnið ásamt sveitarstjóra.  Máli vísað til viðauka 

við framkvæmda- og fjárhagsáætlun. 

3. Útboð sorpþjónustu. Börkur Brynjarsson lagði fram og kynnti útboðsgögn um 

sorpþjónustu í sveitarfélaginu 2016 – 2020. Sveitarstjórn samþykkir framlögð 

gögn með lítilsháttar breytingum. 

4. Aðalskipulag 2017-2029, lýsing. Lýsing aðalskipulagsins lögð fram og kynnt.  

5. Útfærsla lóða í Árneshverfi. Tillögur frá Landformi. Sveitarstjórn hyggst ráð-

stafa lóð við Kálfá þar sem Gistiheimilið Nónsteinn stendur undir hótelbygg-

ingu. Sveitarstjórn samþykkir að auglýsa lóðina til úthlutunar. Sveitarstjóra 

falið að sjá um auglýsinguna. 

6. Erindi frá Umhverfisstofnun. Varðar friðlýsingu Kerlingafjalla. 
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 Lögð fram drög að auglýsingu um landslagsverndarsvæði í Kerlingarfjöllum  

frá Umhverfisráðherra, ásamt korti af svæðinu. Sveitarstjórn samþykkir að 

fresta afgreiðslu málsins.   

7. Möguleikar til vatnsöflunar í sveitarfélaginu. Í ljósi þess að útlit er fyrir vax-

andi vatnsþörf í sveitarfélaginu er að mati sveitarstjórnar þörf á að kanna 

möguleika til vatnsöflunar. Sveitarstjórn samþykkir að fela sveitarstjóra að afla 

gagna og leita til ÍSOR í samráði við Tæknisvið Uppsveita um ráðgjöf við 

vatnsöflun. 

8. Samningur við Rauðukamba um Sundlaug í Þjórsárdal. Máli frestað.  

9. Umhverfis- og auðlindaráðuneyti. Beiðni um umsögn lagt fram og kynnt. 

 Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd. 

10.Erindi frá Orra Eiríkssyni. Eyja í Stóru-Laxá, skipulagsmál. 

 Lagt var fram erindi Orra Eiríkssonar sem kaupanda eyjunnar Breiðaness í 

Stóru-Laxá landnr. 201727 45,4 hektarar að stærð. Orri óskar eftir afstöðu 

sveitarstjórnar til breytinga á skipulagi landsins úr Frístundalandi í land-

búnaðarland. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við fyrirhugaðar breytingar á 

skipulagi. 

11.Skýrsla um ástand vega í sveitarfélaginu. Sveitarfélög á starfssvæði Skipulags- 

og Byggingafulltrúa Uppsveita hafa sameiginlega leitað til Ólafs Guðmunds-

sonar um úttekt á vegum á svæðinu. Lögð var fram og kynnt umfjöllun Ólafs 

um ástand vega á svæðinu.  

12.Innheimtuþjónusta. Kostnaður. Lögð fram gögn frá Inkasso og Motus.  

 Motus hefur annast innheimtuþjónustu fyrir sveitarfélagið um árabil.         

Samþykkt að halda viðskiptum áfram við Motus. 

 Fundargerðir  

13.Fundargerð 114. fundar Skipulagsnefndar. Fundargerð lögð fram og kynnt. 

14.Fundargerð 115. fundar Skipulagsnefndar. Mál nr 9 og 10 þarfnast afgreiðslu.  

 Mál 9. Búrfell 116701 Efnistaka úr Fauskáslæmi. Umsókn um framkvæmda-

leyfi fyrir efnistöku úr Fausksáslæmi vegna stækkunar Búrfellsvirkjunar. 

Sveitarstjórn gerir ekki athugsemd við afgreiðslu Skipulagsnefndar og sam-

þykkir fyrir sitt leyti að gefið verði út framkvæmdaleyfi í samræmi við fyrir-

liggjandi umsókn.   

Mál 10. Hraunvellir, Ólafsvellir. Deiliskipulagsbreyting 1503011 

Umsögn Skipulagsstofnunar lögð fram varðandi breytingu á deiliskipulagi 

Hraunvalla.  

Sveitarstjórn samþykkir deiliskipulagsbreytinguna samhljóða.   
15.Fundargerð Afréttarmálanefndar nr 7. Fundargerð lögð fram og kynnt. Í 

 fundargerð óskar Afréttarmálanefnd efir að sveitarstjórn verðleggi gistingu í  
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 Hundafangari sveitarfélagsins: 

Ragnar Sigurjónsson sími:  859-9559.   

fjallaskálum á Gnúpverjaafrétti. Samþykkt að gjald í Gljúfurleit verði 3.500 kr 

pr nótt og í Bjarnalækjarbotnum 2.500 kr pr. nótt verðskrá gildi frá 1. janúar 

2017. 

16.Fundargerð stjórnar Brunavarna Árnessýslu nr.6 frá 27 júní 2016. Fundargerð 

lögð fram og kynnt. 

17.Úthlutun úr styrkvegasjóði. Lagt fram bréf um staðfestingu fyrir úthlutun úr 

styrkvegasjóði Vegagerðarinnar að fjárhæð 800.000  kr, til afréttarvega undir-

ritað af Svani G. Bjarnasyni umdæmisstjóra Vegagerðarinnar á Suðurlandi. 

Sveitarstjórn felur Afréttarmálanefnd að taka ákvörðun um ráðstöfun 

styrksins. 

 Mál til kynningar 
A. Fundargerð stjórnar SÍS. 

B. Deiliskipulagsbreyting gatna í Árneshverfi. 

C. Viðmiðunarlaunatafla kjörinna fulltrúa. 

D. Brú Lífeyrissjóður Fréttatilkynning. 

E. Eftirlit í Sundlaugum. Skýrslur Hes 

F. Afgreiðslur byggingafulltrúa. 

G. Úthlutun úr styrkvegasjóði 

H. Framkvæmd nýrra laga um almennar íbúðir 

I. Rafrænar kosningar 

J. Frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk. 

K. Skýrsla sveitarstjóra 

   Fundi slitið kl 17:55. 

Næsti fundur sveitarstjórnar verður haldinn miðvikudaginn 7. september  

næstkomandi kl 14:00. 
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      Menn og málefni!  

          Útskriftir 
Baldvin Ari Eiríksson Vorsabæ 1 lauk prófi frá FSu Selfossi 

þann 27. maí s.l.  með grunnnám rafiðnar og stúdentsbraut 

opin lína. Baldvin Ari stefnir á sveinspróf í rafvirkjun og er að 

safna tímum hjá Fossraf. Fjögur ungmenni héðan úr sveitinni útskrifuðust úr   

Háskóla Íslands þann 25. júní s.l. Það eru þau: 

Bryndís Oddsdóttir Stöðulfelli útskrifaðist með BS-próf í hjúkrunarfræði. 

Hafsteinn Einarsson, Hæli 2 með BS-próf í rafmagns- og tölvuverkfræði.  

Helga Hrönn Karlsdóttir Stóra-Núpi með  BA- próf í lögfræði, en hún hyggur á 

Mastersnám nú í haust við sama skóla og 

Pálína  Axelsdóttir, Njarðvík Eystra-Geldingaholti, með BS-próf í sálfræði. 

Heiðrún Kristmundsdóttir frá Haga útskrifaðist sem Cum Laude, eða með fyrstu 

einkunn, vorið 2015  í B.Sc í sálfræði og upplýsingafræði frá Coker 

College í Hartsville í Suður Karólínu.    
Innilegar hamingjuóskir fylgja til ykkar kæru námsmenn  með áfanga 

ykkar. 

    Framúrskarandi fyrirtæki  í Skeiða –og Gnúpverjahreppi 

Creditinfo hefur um árabil veitt  framúrskarandi fyrirtækjum viðurkenningu. Þau skilyrði 
sem fyrirtæki þurfa að uppfylla til að hljóta slíka vegtyllu eru nokkur. Þau þurfa að vera 
skráð hlutafélög, hafa skilað ársreikningum síðustu þriggja ára og þau þurfa að hafa 
skilað hagnaði næstliðin þrjú ár. Líkur á vanskilum  þurfa að vera hverfandi litlar.      
Jafnframt þarf eiginfjárhlutfall félaganna að vera 20% eða meira þrjú rekstrarár í röð. 
Skilyrði vera að eignir séu ekki undir  80 milljónum króna þrjú ár í röð. Tvö fyrirtæki í 
Skeiða- og Gnúpverjahreppi eru í hópi framúrskarandi fyrirtækja að þessu sinni.  

Verktakafyrirtækið Nesey ehf, Suðurbraut 7 og verslunar- og þjónustufyrirtækið Land-
stólpi ehf í Gunnbjarnarholti. Það kemur þeim sem til þekkja ekki á óvart að þau fyrir-
tæki sem hér eru nefnd skuli hljóta þennan heiður og eru þeim færðar árnaðaróskir að 
þessu tilefni. Fagmennska, reglusemi, framsýni og rík þjónustulund 
eru meðal þeirra kosta sem einkenna þessi fyrirtæki.    
Fréttin birtist á heimasíðu www.skeidgnup.is í febrúar en þá var 
þessi viðurkenning veitt.  - http://skeidgnup.is/frett/nesey-og-
landst%C3%B3lpi-fram%C3%BArskarandi-fyrirt%C3%A6ki 
Við óskum eigendum fyrirtækjanna innilega til hamingju með 
viðurkenninguna. 



 

32 

Sumaropnun: 10. júní—21.ág. kl.10:00 - 23:00                                   

 Krafturinn úr náttúrunni hjálpar þér að ná jafnvægi! 

Vetraropnun:  Alla daga.  

    kl.11:00 –22:00  http://www.fontana.is 
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   Neslaug         Skeiðalaug   

 01. september  - Open            01. september  - Open 

 Miðvikudaga: Wed     18 - 22      Mánudaga  Mon      18 - 22 

 Laugardaga:  Sat        12 - 18      Fimmtudaga: Thir  18 - 22 

   

 

Fullorðnir:  14 – 69 ára ....700 kr.    

Adults   14 – 69 years old 

10 miða afsláttarkort.......4.000 kr. 

10 tickets discount card 

20 miða afsláttarkort......6.000 kr. 

20 tickets discount card 

Börn:     8– 13 ára ...............400 kr. 

Children 8 – 13 years old 

10 miða afsláttarkor ........2.000 kr.   

10 tickets discount card 

Sundföt – leiga ....................500 kr. 

Swimwear 

Handklæði – leiga ..............500 kr. 

Towel 

    

Opnun sundlauga í Skeiða –og Gnúpverjahreppi 2016 

 Neslaug S: 486-6117                   Skeiðalaug  S: 486 5500  

Frítt  fyrir 70 ára og eldri. 

 Frítt fyrir öryrkja gegn     

framvísun skírteinis. 

      Eyþór Brynjólfsson. 

Umsjónarmaður  sundlauga. 

Opið í ágúst/2016.         Opening          Opið ágúst/2016.                                                     
 

Þriðjudaga    18-22 .         Mánudaga   18-22.   

Miðvikudaga         18-22.          Fimmtudaga  18-22. 

Föstudaga      14-18 .         Laugardaga  10-16. 

Laugardaga        12-18.                                         Sunnudaga   10-16. 

Sunnudaga   12-18.                                     

  Frítt í sund fyrir 18 ára og yngri     

sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu. 

Vörur tengdar sundi seldar í 

afgreiðslum lauganna. 

Hætt er að selja ofan í    

hálftíma fyrir lokun.    

Aðeins er ca. 12 mínútna 

akstur  á milli lauganna.  

 Neslaug og  

Skeiðalaug  eru á 
  

 Fylgist með 

þar   


