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    Fréttabréf  Skeiða-                                       
 og Gnúpverjahrepps 

9. árgangur 07. tbl.                               Ágúst 2012 

 

Lagning ljósleiðara um sveitarfélagið gengur vel. 

Þjótandi ehf sér um að plæginguna og SH Leiðarinn ehf sér um blásturinn. 

Hér eru nokkrar myndir af framkvæmdunum. Efst til v. er plægt yfir skurð hjá 

Votumýri, á mynd efst t. h. má  sjá landið eftir plæginguna, vart markar í svörð. 

Þá er frágangur á girðingum sem klippa þarf í sundur  til fyrirmyndar og á 

meðan slá Skeiðabændur lendur sínar með ekki minni græjum.  

Neðst t.h. tekur Georg á Ólafsvöllum  einn léttan snúning við sláttinn. 

Ljósmyndir: Sævar Eiríksson 
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    Næsta fréttabréf kemur út 17. sept. 2012.   

          Skilafrestur efnis 10. sept. 2012.  
 Ritstjóri: Kristjana H. Gestsdóttir frettabref@skeidgnup.is 

      Ábyrgðarmaður: Kristófer A. Tómasson, sveitarstjóri 

       Opnunartími skrifstofu Skeiða– og Gnúpverjahrepps  

   er  mánudaga-fimmtudaga  kl. 9—12 og 13—15 og föstudaga 09-12. 

           Sími á skrifstofu: 486-6100- Fax 486-6120  

Sími í Áhaldahúsi 486 6118 og þar starfa þeir 

Ari Einarsson  893-4426 og Jóhannes Eggertsson 864-6904   

Netföng þeirra eru: 
ari@skeidgnup.is       -      joi@skeidgnup.is 

 Nýtt símanúmer á skrifstofu 

sveitarfélagsins í Árnesi er 

 486-6100   Fax: 486-6120.  

     Nú er einnig opið á föstudögum  

                      kl. 09:00 -12:00 

      Verið velkomin. 

       Hundafangari sveitarfélagsins: 

Ragnar Sigurjónsson  í síma 859-9559.   
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Grænna land ehf. 
Öll þjónusta fyrir garðinn á einum stað: 
Áburðargjöf  -  Beðahreinsun 

Garðsláttur   - Garðaúðun 

Gróðursetning trjáplanta   

Ráðgjöf um hönnun garða 

Trjáklippingar       

Trjáplöntusala  

Þökulagnir 

 

Kynnið ykkur fjölbreytta viðburðadagskrá 

á www.upplit.is   allir velkomnir! 

Erla Björg Arnardóttir 

Garðyrkjufræðingur 

Sími: 858-3399 

graennaland@simnet.is 

Fótboltaæfingar alltaf  
      á mánudögum  kl 20:30 á sparkvellinum í        

    Árnesi!                             Ungmennafélögin. 

Fjallskil á Gnúpverjaafrétti! 

Þeir sem ætla að sækja um leit á 

Gnúpverjaafrétti í haust hafi 

samband við Lilju í síma  847-8162  

fyrir 22. ágúst n.k.   

Afréttarmálanefnd. 

http://www.upplit.is/
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Skólasetning. 
Skólasetning Þjórsárskóla fer fram í 

sal skólans föstudaginn 24. ágúst  

kl. 14:00. Foreldrar eru hvattir til að mæta með nemendum þennan 

fyrsta dag en ef óskað er eftir akstri milli heimilis og skóla eru 

foreldrar vinsamlegast beðnir um að hafa samband við skólann í 

síðasta lagi daginn áður og láta vita. Nemendur hitta kennara sína 

þennan dag og fá afhentar stundatöflur. 
 

Skólavistun. 
Skólavistun Þjórsárskóla er í boði fjóra daga vikunnar, þ.e. mánudaga 

til fimmtudaga frá skólalokum til kl. 17. Boðið verður upp á akstur í 

Brautarholt í lok dags ca. milli 16 og 17. En það fer eftir skráningu og 

þörf. Þeir sem óska eftir skólavistun fyrir börn sín skólaárið 2012-

2013 sendi tölvupóst til umsjónarmanns skólavistunar Bryndísar 

Baldursdóttur á netfangið  bryndis@thjorsarskoli.is  eða til 

skólastjóra á netfangið bolette@thjorsarskoli.is . Við skráningu þarf 

að koma fram nafn barns, vistunardagar, tími hvers dags og hvort 

barnið nýti sér akstur í Brautarholt. Mikilvægt er að fá skráningu sem 

fyrst vegna skipulagningar. Frekari upplýsingar er að finna á 

heimasíðu skólans www.thjorsarskoli.is  
 

Innkaupalisti. 
Innkaupalistar fyrir alla hópa eru á heimasíðu skólans. 

www.thjorsarskoli.is 
 

Útilega. 
Hin árlega útilega verður 

 fimmtudaginn 30. ágúst  

til föstudagsins 31. ágúst.  
 

Bestu kveðjur Bolette,  

skólastjóri. 

      Þjórsárskóli        

mailto:bryndis@thjorsarskoli.is
mailto:bolette@thjorsarskoli.is
http://www.thjorsarskoli.is/
http://www.thjorsarskoli.is/
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Starfsmann vantar í 80 % starfshlutfall í ræstingu við Flúðaskóla, 

þarf að geta hafið störf 23. ágúst 2012, umsóknarfrestur er til 20 

ágúst. Íslenskukunnátta er skilyrði.   

Vinnutími er samkomulagsatriði, laun samkvæmt kjarasamningi 

launanefndar sveitarfélaga og FOSS. 

Upplýsingar veita Guðrún Pétursdóttir skólastjóri í síma 480-6611, 

gudrunp@fludaskoli.is og Jóhanna Lilja Arnardóttir 

aðstoðarskólastjóri í síma 480-6612, johannalilja@fludaskoli.is 

Ræstingar  - hlutastarf! 
Ábyrgan og röskan starfskraft vantar í 

hlutastarf við ræstingar í  

Skeiða– og Gnúpverjahreppi.  

Þyrfti að  geta byrjað fljótlega.   

 

Upplýsingar í síma 856-1121. 

 

Setning Flúðaskóla verður fimmtudaginn  

23. ágúst 2012,  kl 09:00 – 11:00.    
          Boðið verður upp á skólaakstur. Skóli hefst      

 samkvæmt stundaskrá föstudaginn 24. ágúst. 

 Skólastjórnendur 

mailto:gudrunp@fludaskoli.is
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Menn og Málefni! 
 

Natalia Tylwicz og Matemsz Kiwitt sem búa á Brjánsstöðum hér 

í sveit eignuðust stúlku 26. júlí s.l. Hún var 3.098 gr og 49 cm. 

Við óskum þeim innilega til hamingju.  
 

Frá Fjölbrautarskóla Suðurlands þann 18. maí s.l. 

útskrifaðist sem stúdent af  félagsfræðibraut 

Hjördís Bára Sigurðardóttir, Laxárdal 1a. 

Þann 23 júní s.l. brautskráðust frá Háskóla Íslands bær  Stefanía 

Eyórsdóttir, Hamragerði 2  með  BS-próf í íþrótta- og heilsufræði 

og Lilja Sigurbjörg Harðardóttir, Laxárdal 1 með BA-próf  í 

stjórnmálafræði. Við óskum þeim öllum hjartanlega til hamingju með áfangann. 

Hrunaspjall 

Fregnir, fræðsla og tilkynningar úr Hrunaprestakalli. 

Breyting á prestsþjónustu í Hrunaprestakalli. 

Frá og með 1. september næstkomandi verður sú breyting á prestsþjónustunni 

hér að séra Halldór Reynisson mun koma til starfa í minn stað. Með samþykki 

viðeigandi yfirvalda, prófasts og biskups, þá hefur talast svo til milli okkar að 

við höfum skipti á verkefnum næsta ár. Ég mun setjast í stól hans á þjónustusviði 

kirkjunnar á biskupsstofu og hann með sama hætti ganga í verkefni 

sóknarprestsins í Hruna. Halldór þekkir vel til hér um slóðir frá því að hann var 

sóknarprestur í Hruna,  tæplega áratug, frá 1986 til ársloka 1995.  
 

Kirkjustjórnin hvetur til þess að prestar nýti þau tækifæri sem bjóðast til 

endurmenntunar og  uppörvunar. Í kjölfar efnahagsþrenginganna hafa færri séð 

sér fært að nýta tækifæri til námsleyfa á erlendri grund. Hins vegar hafa 

fjölmargir nú nýlega farið þessa leið sem við Halldór stefnum að, til að skapa sér 

vissa tilbreytingu og sjá og kynnast nýjum flötum á starfi og þjónustu 

þjóðkirkjunnar. Þetta ætti því í senn að geta verið bæði endurnæring og 

endurmenntun.  

Sömuleiðis getur það verið ágæt tilbreyting fyrir söfnuðinn að sjá nýtt andlit og 

heyra nýja rödd úr prédikunarstólnum. 

Heimasími prestakallsins er 486-6737 en við stefnum að því að fá nýtt gsm 

númer fyrir prestakallið og verður það auglýst þegar það verður gengið í gegn. 

Með góðri kveðju og ósk um Guðs blessun. 

Eiríkur Jóhannsson. 
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Kertasmiðjan Brautarholti 

      Símar 663 4666  823 3999  

               486 5518  

                 www.kertasmidjan.is                 

Stuðningsfulltrúi óskast  

í  82% starf í Þjórsárskóla frá 24. 

ágúst n.k. og út skólaárið.  
Umsóknir berist til Bolette Höeg 

Koch á netfangið  

bolette@thjorsarskoli.is  

eða í síma 486-6051/895-9660. 

Messa í Stóra-Núpskirkju 19. ágúst kl. 14:00 
Kirkjugestir eru hvattir til að koma ríðandi  á gæðingum 

sínum til messu þennan sunnudag.  sr. Eiríkur  Jóhannsson 

messar en hann hverfur nú til annarra starfa um tíma og er 

þetta síðasta messan hans hér í bili.  Kirkjukaffi með þýsku 

ívafi á kirkjutorginu eftir messu ef veður  er gott, annars í 

kirkjunni.     Organisti: Þorbjörg Jóhannsdóttir 

Tilvalið að þjálfa fjallhrossin og eiga góða stund í kirkjunni 

okkar með sr. Eiríki.   -   Allir velkomnir. 

Sóknarnefnd Stóra-Núpskirkju. 
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Lestrarfélag Skeiða– og Gnúpverjahrepps  

Bókahúsinu,  Brautarholti. 

Opnum aftur eftir sumarfrí þann 23. ágúst. 
Opið fimmtudagskvöld kl. 20:00 -22:00     

Alltaf hægt að skila bókum um lúguna.    

                    Alltf gaman að kíkja í góða bók!  

              bokasafn@skeidgnup.is  

           S: 486-5505   -  www.gegnir.is                

Laugarvatn Fontana 
Opið í sumar frá  kl. 11:00 til 22:00 alla 

daga vikurnar út september.  

Í kaffiteríunni okkar bjóðum við meðal annars upp á silung, reyktan  í 

Útey sem við berum fram á okkar eigin rúgbrauði.  

Þetta þykir mörgum nauðsynlegur hluti af gufubaðinu. 

Síminn hefur ekki breyst, 486 1400. 

Minningarkort Stóra-Núpskirkju fást hjá  
Margréti Steinþórsdóttur í Háholti,  
sími 486-6017. 

Fjárréttir í skeiða- og Gnúpverjahreppi  2012 

Skaftholtsréttir, föstudaginn 14. september. 

Reykjaréttir, laugardaginn 15. september. 

Ökumenn eru beðnir að sýna þolinmæði því tafir á vegi nr. 32. 

Þjórsárdalsvegi, gætu orðið þann 13. og 14. sept. vegna fjárrekstra. 

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

Sveitarstjóri. 
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Ágætu íbúar Skeiða – og Gnúpverjahrepps. 

Eins og flestum er líkast til kunnug t er eitt metnaðarfyllsta og viðamesta verkefni Skeiða

- og Gnúpverjahrepps til þessa farið af stað. Þá er ég að tala um lagningu 

ljósleiðarastrengs  um hreppinn. 

Verkið hófst raunverulega 18. júlí síðastliðinn og er búið að plægja niður um 30 km. 

Heildarlengd lagnarinnar verður um 145 kílómetrar. Þá eru ótaldir þeir spottar sem 

bætast við heim að sumarhúsum og til annarra staða þar sem ekki er föst búseta.  Það 

fjölgar ört í þeim hópi. Öll heimili þar sem er föst búseta munu njóta þess að fá  streng. 

Þegar þetta er ritað hafa allar aðalleiðir á Suður- Skeiðum verið plægðar upp að 

Brautarholti. Komið er rör  langleiðina að Útverkum  

og um hverfið á Hlemmiskeiði. Með því er að ljúka 

fyrsta og jafnframt lengsta áfanga verksins en 

áfangarnir verða alls átta talsins.Tengiðstöðvar 

verða á Brautarholti og í Árnesi. Jarðvinnuverktaki 

er Þjótandi ehf frá  Ægissíðu á Rangárvöllum undir 

stjórn Ólafs Einarssonar. Í síðustu viku var gengið 

frá samningi við S.H Leiðarann ehf úr Hveragerði 

um blástur lagnarinnar. Báðir þessir verkþætti voru boðnir út og voru ofangreindir aðilar 

talsvert undir kostnaðaráætlun. Heildarkostnaður verksins er áætlaður 195,5 milljónir.  

Sævar Eiríksson fyrrum bóndi í Norðurgarði starfar sem eftirlitsmaður með verkefninu 

fyrir hönd sveitarfélagsins.  

Áætlað er að verkinu ljúki í nóvember næstkomandi, þá ættu allir íbúar hreppsins  að 

vera komnir með kost á fyrsta flokks sambandi. Það 

mun væntanlega skýrast á næstu vikum hvaða  

þjónsusutaðilar munu sækjast eftir að selja íbúum 

sveitarfélagsins þjónustu inn á ljósðleiðarastrenginn. 

Allnokkrir aðilar hafa sýnt því mikinn áhuga. 

 Góðar stundir.                       Kristófer Tómasson 

    Ljósleiðarinn er í mörgum litum. 

< Fyrsta skóflustungan tekin í júlí s.l. 
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Skálholtsstaður óskar eftir að ráða fólk til starfa 

við almenna gisti - og veitingaþjónustu. 

 

 

Umsóknareyðublöð á heimasíðunni skalholt.is 

Upplýsingar í síma 486-8870 eða 864-5670 

netfang skoli@skalholt.is 

Afréttakort milli Þjórsár og Hvítár! 
 

Til sölu á skrifstofunni í Árnesi, endurútgefna óbyggðakortið  af 

afréttum Gnúpverja, Skeiðamanna, Flóamanna og Hrunamanna og 

kostar kr. 500.–  Gott í vasann og eykur öryggi á fjöllum. 
 

Velkomin í Þjórsárstofu! 

Alla daga frá kl. 10—18  S 486-6115. 

mailto:skoli@skalholt.is
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Ert þú með góða hugmynd, en gætir 

þegið aðstoð við að koma henni í 

framkvæmd! 
Því ekki að kynna sér hvaða aðstoð Matarsmiðjan á 

Flúðum getur veitt þér.  

Matarsmiðjan á Flúðum og Matís hefur yfir að ráða 

mjög færu starfsfólki sem getur veitt þér aðstoð eða gráðgjöf um flest 

það er snýr að matvælum og matvælaframleiðslu.  

Fullkomin aðstaða sem bíður uppá margvíslega möguleika er varðar 

matargerð. 

Pantaðu þér frían tíma eða hafðu samband og saman finnum við leið 

til að þín hugmynd geti orðið að veruleika. 

Nánari upplýsingar er hægt að nálgast í síma 858-5133 eða með 

tölvupósti á póstfagnið vilbergvilberg@matis.is  

                      VERSLUNIN ÁRBORG   S: 486 6006 
      Kæru sveitungar og ferðamenn.  — Alla daga,  allan daginn! 

                 Rúnnstykki, Crossant, brauð og vínarbrauð 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjóðum  upp á nokkrar tegundir af rúnnstykkjum baguette og 

vínarbrauðum, ásamt crossant m/skinku og osti,  einnig heilsubrauð 

og tómatbrauð. Getum líka bakað með stuttum fyrirvara  

(20 mín) öll brauð eftir pöntun. 
 
 

Cemtec skeifur í öllum stærðum! 
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Bak við eldavélina!  
Ég  þakka Hildi Lilju fyrir áskorunina. Ég ætla að koma með dúndur 

gott  fyllt lambalæri á grillið ☺ 

       

Meðal stórt lambalæri, úrbeinað. 
 

Fylling  

Sólþurrkaðir tómatar, -Rúmlega hálf krukka. 

1 poki Furuhnetur. 

Fersk Basilikka 

Rifinn börkur af einni appelsínu. 

Safi úr hálfri appelsínu. 

Ein góð matskeið hunang. 

2-4 hvítlauksrif – fer eftir smekk. 

Hálfur piparostur. 

Aðferð 

-Setið allt saman í matvinnsluvél og mixið saman. 

(Ef þetta er of lítið þá bara bætið þið við). 

Svo er fyllingunni troðið inn í lærið og gott er að setja afganginn af fyllingunni utaná. 

Bindið lærið saman með Sláturgarni og setið inn í álpappír.  

Setið lærið á heitt grillið, og opnið einn ískaldann ☺ 

Það er fínt að hafa það 2 x 15 mín. á hvorri hlið og 1 x 10 mín. í lokin. 

Meðlæti 

Skerið  kartöflur niður í báta, setið þær í  eldfast mót og hellið olíu yfir, kryddið með 

Italian seasoning og hvítlaukssalti. Hafið ofninn á 180 gráður og  kartöflurnar inni í  45 

mín. Eða bara þangað til að þær eru reddý. 

Ég mæli með að hafa piparostasveppasósu með svona gúrme læri.  

Skerið niður hálfa öskju af sveppum, heilann piparost, og setið í pott. Ásamt hálfu glasi 

af vatni og einum kjötkraftsteningi. Suðan er látin koma upp og bætið þá fullt af rjóma 

í, eða svona tæplega hálfum líter og smá rifsberjasultu. Kryddið með köööd og grill 

krydderi. Þykkið eða þynnið að vild. 

Ég vona að þetta standi ekki í ykkur og bragðist jafn vel og það gerir hjá mér! 

 

EN... nú vil ég skora á hundatemjarann mikla, hann Aðalstein nágranna 

minn. Maður hefur nú heyrt góðar sögur af eldamennskunni hans. 

Árni Már. 
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VÖNDULL ehf  

FLUTNINGAÞJÓNUSTA       

                Í ÁRNESSÝSLU. 

Brottför frá Reykjavík, Héðinsgata 1-3  
sími: 533 2211.  

Mánudaga til föstudaga kl. 13:00  

Á Selfossi hjá Húsasmiðjunni og Byko kl. 14:00.   

Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum. 

Upplýsingar í síma:  

856 1580 Unnar  -  856 1581 Stefán 

 

VIOLA  snyrtistofa! Högnastíg 1 Flúðum 
 

GUINOT  húðvörur fyrir dömur og herra 

ALESSANDRO naglalökk og gloss 

Meðferðir:  Andlitsbað – Húðhreinsun –  

Fótsnyrting — Handsnyrting – Vaxmeðferðir   

Litun og plokkun. 

 

Tímapantanir í síma:  856-1599  

Símatímar lækna alla virka daga 
 kl.  9-9: 30    og  13 –13: 30 

Sími í neyðartilvikum  892- 8804 
Apótekið opið mán. - fös. 09:00 - 17:00   S. 486-8655 

    Heilsugæslan í Laugarási sími 480-5300 
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ÁSBÚÐIN Á FLÚÐUM 
SMIÐJUSTÍG 6A – SÍMI  486-1866 

BYGGINGAVÖRUR – BÚVÖRUR 

GJAFAVÖRUR – HANNYRÐAVÖRUR 

GARÐVÖRUR – LEIKFÖNG 

OG ALLT ÞAR Á MILLI. 

ALLTAF AÐ BÆTAST VIÐ NÝJAR VÖRUR 

SJÓN ER SÖGU RÍKARI. 

 OPIÐ 9-18 VIRKA DAGA      og 11-16  LAUGARDAGA. 

VERIÐ VELKOMIN      ÁSBÚÐIN 

   Flúðaleið ehf 

 Verktaki fyrir Eimskip og Samskip 

 

Brottför frá Flúðum  alla virka daga: 7:00-9:00 

Brottför frá Reykjavík alla virka daga:  
kl 12:00 frá Landflutningum  og  kl 13:00 frá Flytjanda  

Brottför frá Selfossi alla virka daga: 14:00  

Vöruafgreiðsla á Flúðum opin frá kl 8:00-17:00 alla virka daga.  sími: 

486-1070 fax 486-6693    netfang: fludaleid@simnet.is    

Símar hjá bílstjórum: 

892-2370- Pálmar 

892-2371  -Grímsnes, Laugardalur og Biskupstungur. 

892-2372 - Skeiða- Gnúpverja- og Hrunamannahreppur 
Með kveðju.   Starfsfólk Flúðaleiðar   

Ert þú vinur? 
Happadrætti S.Í.B.S   

Sigrún 
Sími 486-6079 895-8079  

  fossnes@uppsveitir.is 

Vantar þig gjöf, stóra eða smáa? 
  

Hef til sölu ýmsa muni úr minkaskinni og roði. 
Hálsfestar, armbönd, vasapela og fleira. 
  

Katrín, Ásaskóla, sími: 8986047 / 4866047. 

mailto:fludaleid@simnet.is
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Sumaropnun sundlauga  

 9. júní - 26. ágúst 2012 
Neslaug s: 486-6117   Skeiðalaug s: 486 5500 

                  

 
     Neslaug                      Skeiðalaug 
  Mánudaga:      14 — 21                Mánudaga:        Lokað                   

þriðjudaga:         Lokað                  Þriðjudaga:     14 — 21 

  Miðvikudaga:  14  — 21               Miðvikudaga:  14 — 21 

  Fimmtudaga:   14  — 21               Fimmtudaga:  14 — 21 

  Föstudaga:       14  — 21               Föstudaga:     14 — 21 

  Laugardaga:    10  — 18               Laugardaga:   10 — 18 

  Sunnudaga:      10 — 18               Sunnudaga:    10 — 18                                                                                               

Frítt í sund fyrir 18 ára og yngri sem eiga lögheimili í 

sveitarfélaginu. Frítt í sund fyrir 67 ára og eldri.  

  

Vörur tengdar sundi til sölu— 

Drykkjarsjálfsali  í Skeiðalaug.  

 

  Hollt og gott er að synda! 

Verðskrá:  
Fullorðnir:  14 – 66 ára ..................400 kr. 

Adults 14—66 years old 

10 miða afsláttarkort ...................2.500 kr. 

10 tickets discount card 

Börn:  6 – 13 ára .............................200 kr.  

Children 6 – 13 years old 

10 miða afsláttarkort ...................1.200 kr. 

10 tickets discount card 

Sundföt – leiga ................................300 kr. 

Swimwear 

Handklæði – leiga ...........................300 kr. 

Towel 

Sturta / Shower-bath.........................400 kr. 


