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Fréttabréf  SkeiðaFréttabréf  SkeiðaFréttabréf  SkeiðaFréttabréf  Skeiða----                                
og Gnúpverjahreppsog Gnúpverjahreppsog Gnúpverjahreppsog Gnúpverjahrepps    

6. árgangur 9. tbl.                            Október 2009 

Verðlaun í Nýsköpunarkeppni grunnskóla. 
 
Lokahóf Nýsköpunarkeppni grunnskólanema, NKG, fór fram í Grafarvogskirkju  
laugardaginn 19. september. Margar góðar hugmyndir unnu til verðlauna og þar 
á meðal hugmynd Guðmundar Heiðars í 4. bekk Þjórsárskóla. Hann hlaut þriðju 
verðlaun í flokki landbúnaðar fyrir hugmynd sína um grasrótarloftun. Um það bil 
2700 börn á grunnskólaaldri frá 60 skólum tóku þátt í keppninni. Það var forseti 
Íslands verndari keppninnar sem afhenti verðlaun til 15 nemenda. Fulltrúi 
menntamálaráðherra afhenti viðurkenningar til þriggja afkastamestu grunnskóla 
landsins í innsendum hugmyndum. Þar hlaut Þjórsárskóli silfurviðurkenningu.  
Eygló Jósephsdóttir kennari í nýsköpun á síðasta  skólaári vann umsóknir og 
hugmyndir með nemendum skólans á vorönn 2009.  Lokahóf NKG er uppskera 
árangurs síðasta skólaárs þar sem valdar hafa verið 44 hugmyndir til að fara í 
vinnusmiðju og vinna nánar úr hugmynd-um sem sendar voru inn og af þeim er 
síðan valið í verðlaunasæti.  Þetta er frábær árangur hjá Þjórsárskóla, 
nemendum og kennara - til hamingju með það. 
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Landgræðsluferð og verkefni á næstunni 
Nú hefur Þjórsárskóli fengið svæði til uppgræðslu 
í Skaftholtinu. Þar eru rofabörð, melar og fleiri 

svæði sem vert er að huga að og græða upp. Þetta svæði verður 
uppgræðslusvæði skólans næstu árin. Það þýðir að nemendur skólans sinna 
svæðinu með ýmsum landgræðsluaðferðum, telja plöntur og fylgjast í heild með 
því að svæðið dafni. Byrjað var á þriðjudag að dreifa úr heyrúllum á svæðið til 
að þekja yfirborðið, svo voru teknir 
græðlingar í nágrenni skólans af 
loðvíði og gulvíði og þeim stungið niður 
á valin svæði. Það eru 3.-4. bekkingar 
sem tóku stiklinga við skólann og settu 
niður. Nú í upphafi töldu nemendur 
plöntur innan ákveðinna ramma og 
gera það síðan reglulega næstu árin til 
að skoða þróunina, hvort fjölbreytni 
aukist eða sömu tegundum fjölgi. 
Næstu árin verður fylgst með svæðinu 
og unnið áfram í því, þannig að 
nemendur fylgjast með árangri verka sinna. Vegna þess hversu svæðið er 
nálægt skólanum er auðvelt að skjótast í styttri ferðir á svæðið til að sinna 
einstökum verkum.  

 
Hjóladagur og lögreglan 
Miðvikudaginn 30. október  var forvar-
nardagurinn og hjóladagur í Þjórsár-
skóla.  Dagurinn hófst með því að 
lögreglan heimsótti alla bekki og 
ræddi um ýmis forvarnar- og öryggis-
mál og svo sérstaklega reglur 
varðandi hjólreiðar.  Nemendur  komu 
með eigin hjól og hjálm í skólann þen-
nan dag og lögreglan skoðaði hvert 

hjól og fór yfir það sem betur mætti fara. Eftir hádegi fóru allir í hjólreiðatúr, mis-
langan eftir aldri. Hjólaferðir eru skipulagðar þannig að ákveðin leið er hjóluð í 
ákveðnum bekk og þyngjast þær eftir aldri.  Einn til tveir kennarar fylgdu hver-
jum hópi.  Allir stóðu sig vel og komu heilir heim, rjóðir og sælir eftir áreynsluna 
og góða útiveru. Þessi dagur var jafnframt alþjóðlegi  skólamjólkurdagurinn og 
var öllum boðið upp á skólamjólk eftir hjólatúrinn sem var vel við hæfi eftir 
áreynsluna í torfærum og öðru slíku. Þetta var skemmtilegur og hressandi dagur 
þar sem margir nemendur sýndu mikinn dugnað.  
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Flúðaleið ehf 
 

Brottför frá Flúðum alla virka daga: 7:00-9:00 
 
Brottför frá Reykjavík alla virka daga:  
12:00 frá Landflutningum og 13:00 frá Flytjanda 
 
Brottför frá Selfossi alla virka daga: 14:00  
 
Nánari upplýsingar eru hjá Pálmari í síma 892-2370. 
 
Vöruafgreiðsla á Flúðum: 486-1070 fax 486-6693 
netfang: fludaleid@simnet.is    
 
Símar hjá bílstjórum: 
892-2371- Skeiða- Gnúpverja- og Hrunamannahreppur. 
892-2372- Grímsnes, Laugardalur og Biskupstungur. 
892-2308- Trailer / 892-2316- Trailer 

Með von um gott samstarf   
Starfsfólk Flúðaleiðar  

Réttarvikan 
Það var mikið fjör í skólanum í 
réttarvikunni. Þá var t.d. 
flatkökubakstur með þvílíkum ilmi. 
Krakkarnir voru úti á stétt við 
baksturinn og ekki annað að sjá en 
þau hafi skemmt sér konunglega. 
Annar hópur gerði teiknimyndasögur 
um réttir, fjallferðir og fleira í anda 
réttanna. Þriðji hópurinn litaði 
ullargarn með náttúrlegum aðferðum. 
Litað var með rauðkáli, mosa og 
birkilaufum. Mörg litaafbrigði komu fram og 
eru nemendur nú að nota garnið við 
útsaum textílmennt. Afrakstur 
þemavikunnar var til sýnis á foreldradegi í 
september og þá var boðið upp á veitingar 
frá nemendum.   
Í október 
Jól í skókassa er verkefni sem nemendur 
skólans vinna árlega. Þau safna hlutum og 
pakka inn fyrir krakka í Úkraínu. Þessi vinna verður í gangi í október. 
Upplýsingar um verkefnið má sjá á www.skokassar.net  

Kveðja, Ingibjörg María Guðmundsdóttir skólastjóri 
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Hann Jón Hjalti Sigurðsson forstöðumaður Félagsmiðstöðvarinnar 
Zero á Flúðum er að vinna frábært starf sem okkar börn eru að njóta góðs 
af. Það er erfitt að lýsa því starfi í smáatriðum, en ég held að 
tölvupósturinn sem ég fékk frá honum núna á dögunum sýni það kannski 
best. Birti hluta hans hér með,  ykkur til upplýsinga um brot af því starfi 
sem fram fer hjá Zero. 
 
Oddviti  
 
 
„Um nýliðna helgi fór ég með fimm unglinga á Landsmót Samfés haldið var á 
Sauðárkróki, þar voru kominn saman um 230 unglingar frá 70 félagsmið-stöðvum 
víðsvegar um landið. Þar fóru fram smiðjur þar sem unglingarnir fengu innsýn inn í 
hinar ýmsu atvinnugreinar og tómstundir. Náttúrulega var líka heljar ball og 
hátíðarkvöldverður. 
Á landsmóti er einnig kosið í ungmennaráð Samfés en það er eina ungmennaráðið 
sem nær til alls landsins. Ungmennaráð fær að stjórna ýmsum hlutum í starfi Samfés 
en einnig hafa þau tækifæri til að tjá sig og beita sér í efnum sem standa þeim nærri 
út í samfélaginu. Ungmennaráðið stjórnaði einnig ungmennaþingi á sunnudeginum 
þar sem allir unglinganir tóku þátt í umræðum um 30 málefni. Málefnin voru allt frá 
tísku yfir í náttúruvernd. Niðurstöðurnar verða sendar á alla fjölmiðla og einnig 
munu þær vera notaðar af umboðsmanni barna og æskulýðsráði ríkisins. 
  
Ég hef þessa löngu kynningu því að hann Jóhannes Páll Lárusson (10.bekk) sem býr 
á Brjánsstöðum og er einnig formaður unglingaráðs Zero var kosinn sem annar af 
tveimur fulltrúum Suðurlands í ungmennaráð. Hann blómstraði í þessu hlutverki um 
helgina og fékk mikið hrós frá starfsmönnum fyrir vinnu sína. Honum var einnig 
falið að flytja lokaávarp og slíta mótinu sem hann kaus að gera með söng.  
Jóhannes mun fara reglulega í vetur til Reykjavíkur til að funda með 
ungmennaráðinu og einnig verður hann að vinna við stærstu samkomur Samfés. 
  
 Aðrir þátttakendur frá Zero; Hjörleifur Þór Steingrímsson, Bjarki Steinþórsson, 
Guðný Vilmundardóttir og Hinrik Örn Lárusson.“ 

Menn og málefni 
 
• Ólafur Hafliðason og Sigríður Helga Jónasdóttir á 

Birnustöðum eignuðust dreng, Sigurjón Tristan 28. 
sept 2009, 16 merkur og 52 cm.  Systir unga mannsins sammæðra er 
Sigrún Angela Linnet 5 ára. 
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54. fundur var haldinn í hreppsnefnd Skeiða-og Gnúpverjahrepps þriðjudaginn 
15. september 2009 kl. 10:30 í Árnesi.  Mættir voru: Gunnar Örn Marteinsson, 
oddviti, Ari Einarsson í fjarveru Ingvars Hjálmarssonar, Jón Vilmundarson, Tryggvi 
Steinarsson og Björgvin Skafti Bjarnason sem jafnframt ritaði fundargerð. 
Oddviti setti fund og athugaði hvort athugasemdir væru við boðun fundarins en svo 
reyndist ekki vera. Samþykkt að taka fundargerð afréttamálanefndar frá 23. ágúst 
2009 á dagskrá.  
  
1.  Fundargerð 425. Fundar SASS haldinn 25. Júní 2009.  Lögð fram. 
2.  Fundargerðir 174. fundar  Sorpstöðvar Suðurlands haldinn 25. júní 2009 og 175. 
 fundar haldinn 24. ágúst 2009.  Lagðar fram. 
3.  Fundargerð skólanefndar nr. 38 haldinn 2. sept. 2009 – leikskólamál, og fundar-
 gerð skólanefndar nr. 39 haldinn 2. Sept 2009 – grunnskólamál.  Fundargerð nr. 
 38  samþykkt.  Fundargerð nr. 39 samþykkt. 
4.  Farið yfir stöðuna í skipulagsmálum vegna virkjana í neðri hluta Þjórsár.  Fundað 
 var með Ívari Pálssyni lögmanni, í framhaldi af úrskurði Samgönguráðuneytisins 
 frá 31. ágúst 2009  sem lagður var fram á fundinum í stjórnsýslumáli nr.25/2009 
 -Ölhóll gegn sveitarstjórn Flóahrepps.    Sveitarstjórn samþykkir að óska eftir 
 fundi með Umhverfisráðherra  
5. Lögð fram kostnaðaráætlun vegna lagfæringar á íþróttasal í Brautarholti. Einnig 
 rætt um önnur viðhaldsverkefni. Lögð fram kostnaðaráætlun frá Verkfræðistofu 
 Suðurlands dags. 4.sept 2009 vegna hljóðeinangrunar í íþróttasal í Brautarholti.  
 Samþykkt að fela oddvita undirbúning framkvæmda og leita tilboða í verkið, skv 
 leið 1. í kostnaðaráætlun, en áætlaður kostnaður er 1.917.820 m. vsk.  Kostnaði 
 vísað til fjárhagsáætlunar 2010. 
6.  Fundargerð afréttamálanefndar frá 23. ágúst 2009.  Fundargerð samþykkt. 
7.  Auglýsing um skilgreiningu línubrjótafjár í Árnessýslu nr. 725/2004. 
 Matvælastofnun leggur til við Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið að 
 auglýsingin verði felld úr gildi.   Lögð fram. 
              Fleira ekki gert.  Fundi slitið kl. 13.40 

ÞakkirÞakkirÞakkirÞakkir     
Þökkum unglingavinnunni og starfsfólki áhaldahúss 
með Steinunni Einarsdóttur fremsta í flokki fyrir 
frábæra umhirðu á tjaldsvæði og í Árnesi í sumar. 
 
           :o) Ferðaþjónustan í Árnesi. 
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55. fundur var haldinn í hreppsnefnd Skeiða-og Gnúpverjahrepps þriðjudaginn 
6. október 2009 kl. 10:30 í Árnesi. Mættir voru: Gunnar Örn Marteinsson, 
oddviti, Ingvar Hjálmarsson, Jón Vilmundarson, Tryggvi Steinarsson og Björgvin 
Skafti Bjarnason sem jafnframt ritaði fundargerð.  Gunnar setti fund og kannaði 
hvort athugasemdir væru við fundarboð. Svo reyndist ekki vera. Jafnframt óskaði 
hann að taka á dagskrá bréf frá Skipulagsstofnun frá 25.sept. 2009. 
 

1.  Fundagerðir stjórnar Atvinnuþróunarfélags Suðurlands 286. fundur frá   
 02.09.2009. og 287. fundur frá 22.09.2009.  Lagðar fram. 
2. Fundargerð stjórnar Skólaskrifstofu Suðurlands 115 frá 10.09.2009 og árs- 
   skýrsla Skólaskrifstofunnar fyrir skólaárið 2008-2009.  Lagðar fram. 
3.  Fundagerð stjórnar Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga  426. fundur frá 
 11.09.2009.  Lögð fram. 
4.  Fundargerð stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands 176. fundur frá 11.09.2009 og 
 fundargerð starfshóps um framtíðarskipulag úrgangsmála á Suðurlandi frá 
 04.09.2009.  Lagðar fram. 
5.  Fundargerð félagsmálanefndar 115. fundur frá 01.09.2009, einnig fylgir með 
 ársskýrsla félagsþjónustunnar.  Fundargerð lögð fram. 
6.  Fundargerð skipulags-og byggingarnefndar 16. fundur frá 20.09.2009, einnig 
 fundargerðir með aðgreiðslum byggingafulltrúa 31. fundur frá 26.08.2009 og 32. 
 fundur frá 09.09.2009.  Fundargerðir samþykktar. 
7.  Fundargerð aðalfundar Afréttamálafélags Flóa- og Skeiða frá 27.08.2009. 
 Fundargerð samþykkt. 
8.  Fundargerð stjórnar  Brunavarna Árnessýslu 78. fundur frá 26.08.2009. 
 Samþykkt vegna 4. liðar önnur mál: Sveitarstjórn samþykkir fyrir sitt leyti að 
 formaður BÁ og slökkviliðsstjóri kanni möguleika á auknu samstarfi við Slökkvilið 
 Höfuðborgarsvæðisins sem gæti leitt til hagkvæmari reksturs  BÁ. Sveitar- 
 stjórn bendir enn fremur á að leita mætti fleiri leiða til að draga úr rekstrar-
 kostnaði BÁ.  Fundargerð samþykkt að öðru leyti. 
9.  Ályktanir frá landsþingi Kvenfélagasambands Íslands sem fram fór í 
 Stykkishólmi í lok júní 2009.  Lagt fram. 
10. Umsókn um styrk vegna eldvarnaátaks 2009.  Umsókn frá Landsambandi slökkvi-
 liðs- og Sjúkraflutningamanna um styrk vegna eldvarnarátaks 2009. Sveitar-    
 stjórn telur að Brunavarnir Árnessýslu eigi að sjá um eldvarnarfræðslu á svæðinu 
11. Tillaga að gjaldskrá fyrir kaldavatnsveitur Skeiða-og Gnúpverjahrepps. 
 1.  Vatnsgjald er 0,30% af fasteignamati íbúðarhúsa og lóða, þó að hámarki 35 
 þúsund og að lágmarki 23 þúsund krónur. 
 2. Vatnsgjald atvinnuhúsnæðis skal vera 0,2% af fasteignamati þó að lágmarki        
    23 þúsund. 
 3.  Vatnsgjald sumarhúsa skal vera 20 þúsund.         → 
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 4.  Heimæðagjald vatnsveitu  Skeiða-og Gnúpverjahrepps er kr. 150 þúsund. 
 Innifalið í gjaldinu er tenging við vatnsveitu sveitarfélagsins og efniskostnaður 
 síðustu 25 metra að húsi miðað við 25mm. þvermál rörs. Skilyrt er að starfs-
 maður sveitarfélagsins sjái um tengingu við vatnsveitu og samþykki frágang  
 lagnar. Gjaldtaka hefst eftir að starfsmaður sveitarfélagsins hefur staðfest 
 tengingu þó ekki sé lokið byggingum sem til standa á eigninni.   
 5.  Í fyrirtækjum og hjá einstaklingum þar sem vatn er notað umfram það sem 
 talist getur eðlilegt, eða þar sem rekstur krefst mikillar vatnsnotkunar, er 
 heimilt auk vatnsgjalds að innheimta sérstakt gjald notkunargjald. Notkunargjald 
 skal notandi að jafnaði greiða samkvæmt notkun vatns mældri í rúmmetrum. 
 Notkunargjald er 23 kr/m3. 
  Fyrir rennslismæla skal greidd mælaleiga á ári eftir stærð mælis : 
 15 mm     7.386 kr   20 mm     7.522 kr  25 mm     9.683 kr 
 32 mm   10.842 kr   50 mm   15.965 kr   80 mm   41.787 kr 
 6.  Gjalddagar vatnsgjalds eru þeir sömu og ákveðnir eru fyrir fasteignagjöld og 
 skal innheimtu hagað á sama hátt og innheimtu fasteignagjalda. 
 7.  Heimæðargjald miðast við byggingarvísitölu og uppfærist á hverju ári. 
 Byggingarvísitala í janúar 2009 489,6 stig. 
 8.  Gjaldskrá þessi og reglur eru samdar og samþykktar af sveitarstjórn Skeiða-
 og Gnúpverjahrepps  skv. 10. gr. laga um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004 
 gjaldskráin öðlast gildi þegar í stað. 
12.  Erindi frá Sýslumanninum á Selfossi þar sem óskað er eftir umsögn um umsókn 
 Grænna grunda ehf um rekstur gististaða í flokki 2 (um er að ræða sumarhús, 
 gististaður án veitinga) í orlofshúsi á Flötum 19 við Árnes.  Sveitarstjórn getur 
 ekki staðfest erindið þar sem staðsetning sumarhússins  á Flötum 19 er á 
 skipulögðu sumarhúsasvæði. Oddvita og skipulagsfulltrúa falið að svara erindinu. 
13.  Erindi frá Umhverfisráðuneyti þar sem óskað er upplýsinga varðandi 
 rammasamkomulag sveitastjórnar og Landsvirkjunar.  Lögð fram drög að svari 
 sem lögmaður sveitarfélagsins  Ívar Pálsson hefur unnið.  Sveitarstjórn sam-
 þykkir drögin og felur Ívari að ganga frá svari og senda Umhverfisráðuneyti. 
14.  Erindi frá lögmannsstofunni LEX þar sem spurst er fyrir málsmeðferð vegna 
 virkjana í neðri Þjórsá. Erindið er sent fyrir umbjóðendur lögmannsstofunnar sem 
 er hópur íbúa í Skeiða-og Gnúpverjahreppi með Odd Bjarnason Kálfhólum 4 
 Selfossi í fyrirsvari.  Lagt fram og lögmanni og oddvita falið að undirbúa svar 
 sem borið verður undir sveitarstjórnarmenn í tölvupósti. 
15.  Framlenging á samningi við Jóhann ehf vegna leigu og veitingareksturs í Árnesi.  
 Oddvita falið að ganga frá samningum  á grundvelli fyrirliggjandi samningsdraga. 
16.  Rætt um fjárhagsáætlun 2010.  Oddviti gerði grein fyrir vinnu vegna 
 undirbúnings fjárhagsáætlunar.              → 
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Næsta Fréttabréf kemur út föstudaginn 13. nóvember 
Skilafrestur efnis er til mánudagsins 9. nóvember. 
Umsjón með fréttabréfinu hefur Helga Kolbeinsdóttir - helga@skeidgnup.is 

Ábyrgðarmaður er Gunnar Örn Marteinsson Oddviti 

17.   Lagt fram bréf Skipulagsstofnunar dags. 25. september 2009 varðandi 
 breytingu á Aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2004-2016 vegna efnis-
 tökusvæða í tengslum við Árnesveg. Óskað er eftir frekari rökstuðningi hvers 
 vegna sveitarstjórn telur að um óverulega breytingu að ræða auk nokkurra 
 ábendinga varðandi uppsetningu breytingarinnar. Bókunn sveitarstjórnar: 
 Fyrir liggja lagfærð gögn í samræmi við athugasemdir Skipulagsstofnunar. Að 
 mati sveitarstjórnar er aðalskipulagsbreytingin óveruleg þar sem um er að ræða 
 tvær tiltölulega litlar námur sem eingöngu verða opnaðar í tengslum við ákveðna 
 vegaframkvæmd. Námurnar verða því eingöngu opnar í takmarkaðan tíma á meðan 
 framkvæmdum stendur og síðan verður gengið frá þeim. Á gildandi aðalskipulags-
 uppdrætti eru einungis sýndir meiriháttar efnistökustaðir en í greinargerð 
 aðalskipulagsins er gerð grein fyrir mun fleiri minniháttar og tímabundnum 
 efnistökusvæðum (bls. 33 í greinargerð).  
18.   Grenjavinnsla, refaveiðar.  Rætt um refaveiðar. 
19.   Þjórsársveitir.  Lagt fram erindi frá Atvinnuþróunarsjóði Suðurlands um 
 þátttöku Þjórsársveita og Ölfuss í  átaksverkefni um nýtingu sunnlenskrar orku, 
 ásamt fjárhagsáætlun verkefnisins.  Sveitarstjórn telur ótímabært að leggja í 
 kostnað að svo komnu máli. 
 

Fleira ekki gert.                       
Fundi slitið kl. 15.05 

Ágætu íbúar. 
 
Það er öllum ljóst sem fylgst hafa með málum hér í okkar ágæta sveitarfélagi að 
mikill tími og kostnaður hefur farið í það hjá sveitarstjórn að vinna að 
skipulagsmálum vegna Hvamms- og Holtavirkjana. Það er með öllu óásættanlegt 
að ætlast til að íbúarnir þurfi að greiða þann kostnað, þess vegna höfum við 
rukkað Landsvirkjun um þann kostnað og gert rammasamkomulag við þá þar að 
lútandi. Umhverfisráðuneytið hefur nú í framhaldi af úrskurði samgöngu-
ráðuneytis vegna kæru á hendur Flóahreppi óskað eftir upplýsingum um þennan 
samning. Lögmaður sveitarfélagsins hefur sent ráðuneytinu svar. Ég tel að það 
skýri afstöðu sveitarstjórnar mjög vel, svarið fer hér á eftir.  
Oddviti 
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Umhverfisráðuneytið 
Skuggasundi 1 
150 Reykjavík 

Reykjavík, 6. október 2009. 
  

Efni: Bréf ráðuneytisins frá 22. september 2009, varðandi breytingu á aðalskipulagi 
Skeiða- og Gnúpverjahrepps.  

 
Vísað er til bréfs ráðuneytisins frá 22. september sl. Þar sem sveitarstjórnarfundur var 
ekki fyrirhugaður fyrr en 6. október var leitað eftir fresti til að svara erindi ráðuneytisins 
fram yfir þann tíma. Féllst ráðuneytið á það.  
 
Í bréfi ráðuneytisins er vísað til úrskurðar samgönguráðuneytisins vegna aðalskipulags í 
Flóahreppi. Í bréfinu seigir:  
 
„...fjallaði sá úrskurður m.a. um samþýðanleik kostnaðarákvæða skipulags - og 
byggingalaga gagnvart samkomulagi sveitarstjórnar þar við Landsvirkjun. Í 
ráðuneytinu liggur nú fyrir að taka ákvörðun um hvort staðfesta skuli umrædda 
skipulagstillögu Skeiða - og Gnúpverjahrepps, einkum í ljósi rammasamkomulags 
millum sveitarstjórnar og Landsvirkjunar sem undirritaður var þann 26. júní 2008, og 
þá með tilliti til þess hvort og þá hvaða réttarlegu þýðingu áðurnefndur úrskurður 
samgönguráðuneytisins kann að hafa í því sambandi. Er sveitarstjórn hér með veitt færi 
á að koma að umsögn sinni vegna þessa.“ 
 
Rétt þykir að upplýsa um það strax að sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps þekkir 
ekki efni samningsins Landsvirkjunar og Flóahrepps að öðru leyti en því sem fram 
kemur í úrskurði samgönguráðuneytisins.  
 

Úrskurður samgönguráðuneytisins hefur ekki bein réttarleg áhrif. 
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps telur að umræddur úrskurður hafi enga beina 
réttarlega þýðingu vegna afgreiðslu á breytingu á aðalskipulagi Skeiða- og 
Gnúpverjahrepps. Umræddur úrskurður fjallar eingöngu um samning Landsvirkjunar og 
Flóahrepps og hefur því ekki bein áhrif á samning Landsvirkjunar og Skeiða- og 
Gnúpverjahrepps. Það er því sjálfstætt álitaefni að skera úr um það hvort ákvæði í 
samningi Landsvirkjunar og Skeiða- og Gnúpverjahrepps sé ólögmætt en hefur ekki 
verið gert.  
 
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps vill einnig benda á að ekki verið látið reyna á 
framangreinda niðurstöðu ráðuneytisins fyrir dómstólum. Fordæmisgildi úrskurðarins er 
einnig fyrir þær sakir takmarkað. 
 

Samningur Skeiða- og Gnúpverjahrepps ekki eins og samningur Flóahrepps og 
málsatvik ekki eins.  

Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps bendir á að ákvæðin í samningnum milli 
Landsvirkunar og Skeiða- og Gnúpverjahrepps annars vegar og hins vegar milli 
Flóahrepps og Landsvirkjunar eru ekki eins.              → 
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Hið umdeilda ákvæði í samning Landsvirkjunar og Flóahrepps er svohljóðandi:  
„Landsvirkjun mun bera allan kostnað af gerð deiliskipulags af virkjunarsvæði 
Urriðafossvirkjunar ásamt tilheyrandi greinargerðum vegna skipulagsvinnu og 
framkvæmdaleyfis. Landsvirkjun greiðir þann kostnað beint til ráðgjafa þeirra er annast 
það verkefni í samráði við sveitarstjórn. 
Aðilum er ljóst að umsvif og álag á sveitarstjórn mun fyrirsjáanlega aukast vegna vinnu 
við fyrirliggjandi skipulagsbreytingu. Samkomulag er um að Landsvirkjun bæti sveitar-
félaginu að fullu kostnað sem það kann að verða fyrir við aðal- og deiliskipulagsvinnu 
vegna virkjunarinnar.“ 
Ákvæðið í samningi Landsvirkjunar og Skeiða- og Gnúpverjahrepps er með allt öðrum 
hætti: 
„Landsvirkjun mun greiða allan sannanlegan útlagðan kostnað sveitarfélagsins vegna 
undirbúnings virkjana s.s. kostnað vegna skipulagsbreytinga og vinnu við útgáfu 
framkvæmdaleyfis.  Komi til ófyrirséðra atvika á verktíma virkjananna, sem leiða munu 
til útgjaldaauka sveitarfélagsins munu aðilar hafa samráð um greiðslu þess kostnaðar.“ 
Í fyrsta lagi er í samningi Skeiða- og Gnúpverjahrepps eingöngu kveðið á um greiðslu 
sannanlegs kostnaðar við undirbúning virkjanaframkvæmda þ.m.t. um framkvæmdaleyfi 
sem óumdeilt að heimilt er að rukka fyrir sbr. 27. gr. skipulags- og byggingarlaga, en 
ekki allan kostnað eins og í samningi Flóahrepps. Vegna 27. gr. getur ákvæði aldrei 
verið ólögmætt í heild.  
Þá er ekki um það að ræða að Landsvirkjun greiði kostnað beint til ráðgjafa, eins og í 
samningi Flóahrepps, heldur ber Landsvirkjun að greiða sannanlega útlagðan kostnað til 
sveitarfélagsins. Þetta hefur þá grundvallarþýðingu að engin samskipti eða fjárhagsleg 
tengsl eru milli ráðgjafa sem vinnur skipulagið og framkvæmdaaðila. 
Skipulagsráðgjafinn vinnur fyrir sveitarfélagið og fær greitt frá því. Þá hefur þetta 
jafnframt þá þýðingu að sveitarfélagið er ekki að fá neinar tekjur frá 
framkvæmdaaðilanum heldur bara greiðslur fyrir útlagðan kostnað.  
Í úrskurði samgönguráðuneytisins er lögð áhersla á að engin ákvæði heimili að semja 
um slíkar greiðslur fyrirfram eða fyrir gerð deiliskipulags. Sá grundvallarmunur er á 
málsatvikum í málum þessara tveggja sveitarfélaga að samingurinn við Flóahrepp er 
gerður áður en skipulagsvinnan fer af stað eða a.m.k. áður en tillagan hefur verið 
afgreidd. Samningurinn við Skeiða- og Gnúpverjahrepp er hins vegar gerður eftir að 
aðalskipulagsbreytingin var afgreidd. 
 

Ákvæðið ekki ólögmætt 
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps telur umrætt samningsákvæði ekki 
ólögmætt. Hvergi í skipulags- og byggingarlögum er lagt bann við því að semja 
með þeim hætti sem gert var. Þvert á móti er í mörgum ákvæðum skipulags- og 
byggingarlaga beinlínis gert ráð fyrir því að sá sem óskar breytinga á skipulagi 
eða eftir leyfi til framkvæmda beri kostnað vegna þess.  
 
Í 1. mgr. 23. gr. er beinlínis gert ráð fyrir því að framkvæmdaaðili geti kostað 
gerð deiliskipulags og lagt slíka tillögu fyrir sveitarstjórn. Þá er gert ráð fyrir að 
                          → 



 

11 

framkvæmdaaðili greiði fyrir gerð áætlana á landsvísu skv. 1. tl. 1. mgr. 34. gr. 
og jafnvel fyrir sérstakt svæðisskipulag  á grundvelli 15. gr. skipulags- og 
byggingarlaga.  Samkvæmt upplýsingum Skipulagsstofununar, undirstofnunar 
ráðuneytisins, greiddi Landsvirkjun þannig allan kostnað vegna sérstaks 
svæðisskipulags vegna framkvæmda austur á héraði. Ekkert lagaákvæði mælir 
fyrir um að heimilt sé að láta framkvæmdaaðila greiða þann kostnað. 
Framkvæmdaaðila ber einnig að greiða fyrir kostnað við útgáfu og eftirlit vegna 
framkvæmdaleyfis skv. 27. gr. laganna.  
 
Allar framangreindar lagagreinar bera það með sér að sá sem óskar eftir 
breytingu vegna eigin hagsmuna greiði fyrir þann kostnað sem af skipulagi og 
eftirliti með framkvæmdum hlýst. 
 
Í úrskurði samgönguráðuneytisins er því haldið fram að engin heimild sé til að 
semja um kostnað vegna aðalskipulags. Um kostnað vegna þess sé fjallað í 34. 
og 35. gr. skipulags- og byggingarlaga. Sveitarstjórn Skeiða- og 
Gnúpverjahrepps vill benda á að 34. gr. laganna nær ekki utan um tilvik af 
þessum toga og 35. gr. fjallar bara um innheimtu skipulagsgjalds. Endurgreiðslan 
á grundvelli 3. tl. 34. gr. er hugsuð til þess að sveitarfélagið fái úthlutað hluta 
þeirra fjármuna sem kemur vegna skipulagsgjalda til að standa undir 
heildarendurskoðun á aðalskipulagi. Eins og háttar í hinum fámennari 
sveitarfélögum þar sem ekki er mikið um byggingarframkvæmdir og þ.a.l. ekki 
um háan gjaldstofn að ræða dugar þessi fjárhæð vart fyrir því sem hann er 
ætlaður til þ.e. gerð aðalskipulags og endurskoðunar þess þ.e. heildar 
endurskoðunar. Gjaldstofn þessi er ekki hugsaður til að standa straum af kostnaði 
vegna einstakra séróska framkvæmdaraðila eins og um er að ræða í því máli sem 
hér er til umfjöllunar. 
 
Í 4. tl. 34. gr. er talað um að sveitarfélagi, sem ekki fær yfirfærðan hluta 
skipulagsgjalda skv. 3. tl., geti fengið greiddan allt að helmingi kostnaðar við 
endurskoðun aðalskipulags. Tekið er fram að við sérstakar aðstæður t.d. ef þörf 
er á sérstaklega umfangsmikillli skipulagsvinnu í fámennu sveitarfélagi sé hægt 
að semja um hærri kostnaðarþáttöku. Samkvæmt upplýsingum 
Skipulagsstofnunar hefur þessu ákvæði bara verið beitt þegar um hefur verið að 
ræða heildarendurskoðun aðalskipulags eða nýtt aðalskipulag. Ekki mun hafa 
verið samið um greiðslur á grundvelli þessa ákvæðis nema í tilvikum eins og því 
sem hér um ræðir. 
 
Skipulags- og byggingarlög fjalla því ekki um greiðslur í tilvikum sem þesssu 
þ.e. þegar gera þarf umfangsmikla breytingu á aðalskipulagi venga sérhagsmuna 
og óska eins aðila. Eins og rakið er að framan gera ákvæði skipulags- og      → 
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byggingarlaga hins vegar almennt ráð fyrir því að sá sem óskar breytinga á 
skipulagi eða útgáfu leyfa beri kostnað vegna þess. Breytingin sem gerð var á 1. 
mgr. 23. gr., um að framkvæmdaaðila sé heimilt að leggja tillögur fyrir 
sveitarfélag á eigin kostnað, er skýr ábending um vilja löggjafans í þessum 
efnum. Löggjafinn virðist hins vegar ekki hafa gert ráð fyrir því að upp gætu 
komið slík tilvik sem hér um ræðir þar sem vinna þurfi breytingar á aðalskipulagi 
eingöngu vegna þarfa eins aðila. Ósanngjarnt væri að leggja slíkan kostnað á 
íbúa svo fámenns sveitarfélags sem hér um ræðir og þvert gegn anda laganna. 
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps telur að túlka verði lögin með hliðsjón 
af framangreindum vilja löggjafans í ólögákveðnum tilvikum sem þessu.  
 
Framangreindri túlkun til frekari stuðnings er bent á að framkvæmdavaldið og 
fulltrúar löggjafavaldsins virðast hafa áttað sig á þessu enda er í frumvarpi til 
nýrra skipulagslaga, sem lagt var fram á Alþingi 2007-2008 beinlínis gert ráð 
fyrir heimild til að innheimta sérstakar greiðslur fyrir kostnað vegna 
aðalskipulagsbreytinga. Í 2. mgr. 20. gr. frumvarpsins segir:  
 
„Sé þörf á að vinna skipulagsáætlun eða gera breytingu á henni vegna 
leyfisskyldra framkvæmda getur sveitarstjórn samhliða útgáfu framkvæmda- eða 
byggingarleyfis innheimt gjald fyrir skipulagsvinnu sem nauðsynleg er vegna 
þeirrar framkvæmdar. Gjaldið skal ekki nema hærri upphæð en nemur kostnaði 
við skipulagsgerðina og kynningu og auglýsingu skipulagsáætlunar.“ 
 
Með vísan til framangreinds telur sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
túlkun og niðurstöðu samgönguráðuneytisins of þrönga og þvert gegn anda 
laganna enda ekki gert ráð fyrir tilvikum af þeim toga sem hér um ræðir í 
núgildandi lögum. Í úrskurði samgönguráðuneytisins er ekkert fjallað um 
heimild opinnberra aðila til að semja með þeim hætti sem gert var. Niðurstaða 
ráðuneytisins byggir eingöngu á því að þar sem ekki sé bein heimild fyrir slíkum 
samningum í lögunum þá séu þeir ólögmætir. Það er grundvallar misskilningur. 
Meginreglan er einmitt sú að opinberum aðilum er heimilt að semja nema það 
stangist á við lög. Þannig háttar ekki í því tilviki sem hér um ræðir. Um þetta er 
ekkert fjallað í úrskurði samgönguráðuneytisins. Verði lögin túlkuð á þennan hátt 
munu sveitarfélög á vafa synja um breytingar á skipulagi eingöngu vegna 
kostnaðar við slíkar breytingar. Ráðuneytið verður að hafa í huga hvort það sé 
lögmætt telji ráðuneytið túlkun samgönguráðuneytisins rétta. 
 
Með vísan til framangreinds telur sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps að 
ákvæði samningsins við Landsvirkjun sé ekki ólögmætt enda fullkomlega í anda 
laganna og í samræmi við venju í þessum efnum. Ákvæðið verði ekki lýst 
ólögmætt á meðan báðir aðilar una því enda um einkaréttarlegan samning að 
ræða.                        → 
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Getur það haft áhrif á afgreiðslu málsins þó ákvæðið verði talið 
ólögmætt? 

Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps vill leggja áherslu á að jafnvel þó 
ráðuneytið komist að þeirri niðurstöðu að ákvæðið í samningi Landsvirkjunar og 
Skeiða- og Gnúpverjahrepps sé ólögmætt þarf ráðuneytið að taka afstöðu til þess 
hvort hið ólögmæta ákvæði í samningnum hafi haft þau áhrif á málsmeðferð og 
afgreiðslu málsins að leitt geti til ógildingar afgreiðslu sveitarstjórnar.  
 
Í því tilviki sem hér um ræðir var samningurinn við Landsvirkjun gerður eftir að 
sveitarstjórninn hafði afgreitt aðalskipulagsbreytinguna sem til umfjöllunar er. 
Augljóst er því að samningurinn getur ekki hafa haft nein áhrif á málsmeðferð 
eða afgreiðslu aðalskipulagsbreytingarinnar. Þetta leiðir til þess að jafnvel þó 
ráðherra telji samingsákvæðið ólögmætt getur sú niðurstaða ekki haft nein áhrif á 
mat ráðherra um hvort staðfesta beri breytinguna. 
 
Jafnvel þó litið væri framhjá því að samningurinn var gerður eftir að 
aðalskipulagsbreytingin var samþykkt hefði samkomulagið engin áhrif á lögmæti 
afgreiðslu sveitarstjórnar enda felst ekki í samkomulaginu neinn beinn 
ávinningur fyrir sveitarstjórn eða sveitarfélagið Skeiða- og Gnúpverjahrepp. 
Eingöngu er um að ræða endurgreiðslu vegna útlagðs kostnaðar, sem skipulags- 
og byggingarlög gera víða ráð fyrir. Ljóst er því að samningsákvæðið getur ekki 
leitt til ógildingar skipulagsákvörðunarinnar.  

Við umfjöllun um þetta einstaka mál er áréttað að eðli þess er nokkuð sérstakt. 
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps hafði gert ráð fyrir virkjun í einu þrepi 
á svæðinu við gerð aðalskipulags af sveitarfélaginu. Skipulagsstofnun lagðist 
gegn þeirri fyrirætlan því sveitarfélagið hinu megin árinnar, sem samþykkt hafði 
aðalskipulag sitt á undan Skeiða- og Gnúpverjahrepp, gerði ráð fyrir virkjun í 
tveimur þrepum. Vegna þess ósamræmis var skipulagi á virkjanasvæðinu frestað, 
að kröfu Skipulagsstofnunar. Þegar fyrir lá að Landsvirkjun vildi virkja í tveimur 
þrepum var tekin ákvörðun um að skipuleggja svæðið til samræmis við þá 
ákvörðun. Hin umdeilda skipulagsbreyting snýst því ekki um hvort skuli virkjað, 
enda er það skýr stefna skv. greinargerð aðaskipulagsins að virkjað skuli á 
svæðinu, heldur hvernig skuli virkjað þ.e. í einu eða tveimur þrepum. Breytingin 
var eingöngu gerð vegna framkvæmdarinnar.  

                         → 
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Happadrætti S.Í.B.S.                                                                                        
Styrkið gott málefni og fáið ykkur miða.  Umboðsmaður Sigrún Fossnesi.                                                    

Sími 486-6079 og 895-8079  fossnes@uppsveitir.is 

Allur kostnaður við breytinguna er því tilkominn vegna 
virkjanaframkvæmdarinnar og hagsmuna Landsvirkjunar vegna 
raforkuframleiðslu fyrir landið í heild. Skeiða- og Gnúpverjahreppur mun litlar 
sem engar tekjur hafa af framkvæmdinni því hús og mannvirki eru flest í öðru 
sveitarfélagi. Fullkomlega ósanngjarnt er að leggja kostnað vegna slíkrar 
framkvæmdar, sem skilar litlum tekjum í sveitarfélagið og þjónar landinu í heild, 
á íbúa þess. Rétt er að hafa framangreint í huga við mat á því hvort ákvæði um 
greiðslu útlagðs kostnaðar vegna framkvæmdarinnar geti leitt til þess að 
ákvörðunin teljist ólögmæt.  
 

Virðingarfyllst,  
            f.h. Landslaga Lögfræðistofu,  

       vegna Skeiða- og Gnúpverjahrepps, 
   Ívar Pálsson, hdl. 

Fundarboð 
 
Aðalfundur veiðfélags Þjórsár, verður haldinn að Laugalandi, Rangárþingi 
ytra fimmtudaginn 22.október 2009 kl. 20:30. 
 
Dagskrá fundarins 
 
• Venjuleg aðalfundarstörf. 
• Erindi. Magnús Jóhannsson fiskifræðingur. 
• Önnur mál. 
                        Stjórnin. 
Óski fólk frekari upplýsinga þá vinsamlegast hafið samband við  
Gunnar Örn í síma 8638270 eða Bjarna Gunnlaug í síma 8935512  

Jólahlaðborð verður á Hestakránni 5. desember n.k. 
Pantanir í síma 895-0066 

 
Jólakveðja, 

Hestakráin Húsatóftum 
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Skrifstofa Skeiða– og Gnúpverjahrepps er opin mánudaga-fimmtudaga frá 
kl. 9-12 og 13-15. Sími 486-6014 Fax 486-6091 www.skeidgnup.is 

Gullkorn frá börnunum í Leikholti  
 
Stúlka: „ ég hef fengið svona innbrot á fótinn minn. Ég þurfti 
að fara til læknis og svo á sjúkrahús, (átti trúlega við útbrot). 
 
Börn voru að klifra í trjánum á íþróttavellinum. Einn drengur dettur úr tré 
og segir síðan:  „ ég er ekki góður api!“  
 
Stúlka: „ ef maður kann ekki að synda þá getur maður bara verið drukkinn og 
dáið. (meinti drukknað )  
 
Drengur var að leika sér með sjávardýr og segir : „ sjáðu þetta er 
hörmungur !“ (meinti höfrungur). 
 
Stúlka: „ risaeðlur voru til í gamla daga, það er alveg satt, þá var mamma mín 
lítil“ 
 
Stúlka var að koma úr útivist, dæsir og segir: „ ég er að drepast úr kafni! 
„   (henni var sem sagt heitt) 
 
Stúlka : „ ég skil muninn á hestum og folöldum“ 
Kennarinn : „jahá“ 
Stúlkan. „ Sko, hestar og folöld sem eru með ekkert undir sér, það eru 
stelpur. En hestar sem eru með eitthvað undir sér, það eru strákar. „  

Örmerking – hófsnyrting 
Samkvæmt reglugerð um merkingar búfjár skulu öll ásetningsfolöld 
vera einstaklingsmerkt við hlið móður fyrir 10 mánaða aldur. 
Tek að mér að örmerkja hross. Einnig get ég séð um að hófsnyrta 
ungviðið.  
Hef mikla reynslu í  meðhöndlun  unghrossa. 
 
Eiríkur Þórkelsson, Vorsabæ 
Sími 8981556, netfang: eirikur@vorsabaer.is 



 

16 

 

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 

 
 
 

FJALLMANNAKVÖLD Á HESTAKRÁNNI 
 

FJALLMANNAKVÖLD VERÐUR HALDIÐ Á HESTAKRÁNNI  
LAUGARDAGSKVÖLDIÐ 31.OKTÓBER OG HEFST KL. 20:30.  
Í BOÐI VERÐUR KJÖTSÚPA  & LIFANDI MÚSÍK  KR. 1.500.  

SÖNGATRIÐI, VERÐLAUNAAFHENDINGAR, RÍMNAKEPPNI, FJALLSÖGUR OG 
ÝMSAR FLEIRI SKEMMTILEGAR UPPÁKOMUR!  

BÆNDUR ERU BEÐNIR UM AÐ LÁTA FJARSTADDA FJALLMENN SÍNA VITA.  
 

HÚSIÐ VERÐUR OPIÐ ÖLLUM FRÁ KL 22.00 – AÐGANGSEYRIR 500 KR. 
ALDURSTAKMARK 18.ÁRA.  

 
HVETJUM ALLA ÁHUGASAMA UM ÍSLENSKU SAUÐKINDINA & ALVÖRU 

FJALLMENN AÐ MÆTA. 
 

  
FJALLMANNANEFNDIN 

 
ATHUGIÐ!  

VINSAMLEGAST LÁTIÐ VITA UM ÞÁTTTÖKU FJALLMANNA & FYLGIFISKA 
ÞEIRRA TIL NEFNDARINNAR: ALLI S: 894-4062 - ÓLI S: 848-1617 
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Opnunartímar Zero   
gildir til 31.12.2009 

Í Zero: 
 Mánudagar  kl. 15:00-20:00 
 Þriðjudagar  kl. 15:00-20:00 
 Fimmtudagar  kl. 15:00-18:00 
 Í Flúðaskóla: 
 Fimmtudagar  kl. 18:00-22:00 
 Árnes/Brautarholt/Flúðir  
 (einu sinni í mánuði) 
 Föstudagar  kl. 15:00-24:00 

Starfsfólk 
Zero leitar en að starfsmönnum, um er 
að ræða vinnu nokkrum sinnum í 
mánuði á kvöldin og um helgar. Störfin 
felast í gæslu og/eða stjórnun 
frístundaklúbba. 
 
Félagsmiðstöðin Zero 
Netfang: zero@fludir.is 
Veffang: zero.fludir.is  

Frá Félagsmiðstöðinni Zero 
Húsnæði og aðstaðan 
Zero hefur flutt í nýtt húsnæði í félagsheimili Hrunamanna. Á næstu misserum verður 
unnið að því að byggja frekar upp aðstöðu til afþreyingar, frístundaiðkunar og kennslu í 
félagsmiðstöðinni en slíkt tekur tíma og verður aðstaðan því fátækleg til að byrja með. 
Unglingaráð Zero auglýsir eftir notuðum húsgögnum, hillum og öðrum hlutum sem 
nýtast mættu félagsmiðstöðinni sem gætu legið ónotað hjá einhverjum. Nánari 
upplýsingar hjá unglingaráði og forstöðumanni. 
 
Stærri atburðir og ferðir 
Hæfileikakeppni Zero fer fram í félagsheimili Hrunamanna á Flúðum föstudaginn 16. 
október og hefst hún kl. 18:00. Alls eru 19 atriði skráð í keppnina en úr tónlistaratriðum 
verður framlag Zero valið fyrir söngvakeppni Samfés. Eftir keppnina verður diskótek 
sem stendur til kl. 24:00 og eftir það verður Nótt í féló fyrir þá sem vilja. Akstur verður 
frá Árnesi og Brautarholti og til baka eftir diskótek og Nótt í féló. 
Allir eru velkomnir á keppnina en miðaverð er aðeins 500 kr. en allur ágóði af 
keppninni rennur til uppbyggar félagsmiðstöðvarinnar. 

Tvennan, tónleikar í Þykkvabæ 
Félagsmiðstöðin Hellirinn, Flugbjörgunarsveitin á Hellu og Lýðheilsustöð standa fyrir 
vímulausum tónleikum í íþróttahúsinu á Hellu þriðjudaginn 3. nóvember kl. 19:30-
23:00.  Ingó og Veðurguðirnir spila auk þess að fulltrúar félagsmiðstöðvanna á 
Suðurlandi í söngvakeppni Samfés koma fram. 
Frítt er á tónleikana en rútan mun kosta 800 kr. Skráning er hafinn í Zero 
Landhlutakeppni Suðvesturlands 
Undanriðill söngvakeppni Samfés fyrir suðvesturland verður haldin í Garðabæ 
laugardaginn 14. nóvember undir stjórn félagsmiðstöðvarinnar Garðalunds. Þar munu 
fulltrúar Zero keppast við aðrar félagsmiðstöðvar um laus sæti í lokakeppni 
söngvakeppinar í mars. 
Að keppninni lokinni verður glæsilegt ball og munum við síðan gista í Garðaskóla. 
Reynt verður að halda kostnaði í lágmarki. 
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Á bak við eldavélina 
 
Ég þakka svilkonu minni Bente fyrir þessa áskorun og  skelli mér á 
bak við eldavélina ☺ og  býð ekki upp á neina fjallageit né lutefisk
☺  Ég er nú hrifnari af lambi og nauti en ætla ekki að koma með 
neina þannig uppskrift.   Það er  vandaverk að gefa uppskriftir þegar maður fer 
sjaldnast eftir þeim!  Eftir smá umhugsun og vangaveltur ákvað ég að gefa uppskrift 
að fljótlegum og einföldum brauðrétti. Þessi réttur bíður upp á spuna og allskonar 
tilbrigði.  Uppskriftin er fyrir 4-6, bara bæta við hráefni ef ykkur finnst það of lítið 
☺  
1 pk kjúklingahrísgrjón frá Batchelors 
½  brauð  
1 dós sýrður rjómi 
Slatti af mayónesi 
Skinka eftir smekk 
1 paprika 
Rifinn ostur   
Grjónin eru soðin eftir leiðbeiningum á pakkanum. Á meðan þau eru að sjóða er 
brauðið skorið í bita og sett í skál. Allt annað hráefni er sett í skálina og öllu hrært 
saman. Að lokum er grjónunum bætt út í. Þetta er sett í smurt eldfast mót og rifinn 
ostur stráð ofan á. Hitað í 180-200° ofni þangað til osturinn er orðinn fallega 
bráðinn. Gott er að bera fram með þessum rétti rifsberjasultu og salat.  
 
Nú er tími hollustu og hreyfingar svo ég ætla ekki að koma með neina sæta 
uppksrift heldur gott ráð: borða gulrætur og fara út að hreyfa sig. Að lokum ætla 

ég að kasta boltanum yfir hlaðið í Steinsholti og vona að svilkona mín, Kari, 
grípi hann!! ☺ ég veit að hún lumar á mörgum góðum og girnilegum uppskriftum.  
 
Kveðja Sigríður Björk, Steinsholti.  

Viola Snyrtistofa á Flúðum  
 Högnastíg 1 

Eftirfarandi meðferðir eru í boði:  
Andlitsböð - Húðhreinsun 
Litun og plokkun -  
Handsnyrting - Fótsnyrting   
Förðun - Vaxmeðferð 

(hægt að setja í þetta 
sveppi, lauk, beikon , 
camembert og allt eftir 
smekk hvers og eins)  

Hef til sölu húðvörur fyrir bæði dömur og 
herra frá GUINOT og förðunarvörur frá                            
NO NAME  Tímapantanir í síma 566-8342 
og 856-1599 (Hlíf) 
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 Skeiðalaug Neslaug  
 
Mánudaga: lokað 17 – 21 
Þriðjudaga: 17 – 21 lokað  
Miðvikudaga: lokað 17 – 21 
Fimmtudaga: 17 – 21 lokað 
Föstudaga: lokað lokað 
Laugardaga: 13 – 17 13 – 17 
Sunnudaga: lokað lokað 

Opnun sundlauga í Skeiða- og Gnúpverjahreppi 

Stóra-Núpskirkja 100 ára. 
 
Á þessu ári verða hundrað ár liðin frá því að Stóra-Núpskirkja var 
vígð. Hún var vígð sunnudaginn 31. október 1909. Sunnudaginn 
1.nóvember 2009 kl. 14:00 verður því kirkjudagur Stóra-Núpskirkju 
haldinn. Tilefnið er 100 ára afmæli kirkjunnar. Biskup Íslands  
hr. Karl Sigurbjörnsson predikar. Dagskrá hefst síðan í Árnesi að 
lokinni messu. Þar munu m.a. skólabörn syngja og ræður í tilefni 
dagsins verða fluttar. Takið daginn frá og takið þátt í 
hátíðardagskránni.  
Eins og flestum er kunnugt þá hefur verið unnið að því undanfarnar 
vikur og mánuði að bæta aðgengi að kirkjunni samfara stækkun 
kirkjugarðsins og verður því lokið allra næstu daga. Fyrir messuna 
verður framkvæmdinni lýst og verklokum fagnað. 
 
Sóknarprestur og sóknarnefnd. 

Starfskraftur óskast! 
  
Starfskraft vantar í ræstingar á íbúðarhúsinu á Skriðufelli                                                                    
frá 1. janúar 2010.  Húsið er ýmist í helgar eða vikuútlegu.   
Viðkomandi þarf að hafa bíl til umráða.   
Nánari upplýsingar í síma 856-1121. 
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Lestrarfélag Skeiða-  
og Gnúpverjahrepps 
Bókahúsinu Brautarholti  
bokasafn@skeidgnup.is 
S: 486-5505 

 

 
 

Opnunartími  
 

Mánudagur      kl. 16 -18 
Miðvikudagur  kl. 16 -18  

 Fimmtudagur   kl. 20 -22 

  
Viðskiptavinir eru minntir á að 
skila bókum sem fengnar hafa 
verið að láni. 

Meðhöndlun hinna “gleymdu” vöðva 
Skynhreyfiþjálfun með aðferð dr. Helgu Pohl 
(= vöðvanudd, bandvefsnudd, æfingar) 
 
Fjöldi fólks stríðir við þráláta verki einhvern tíma á lífsleiðinni: 
Stirðleiki að morgni dags! 
Bakverkir! Aðrir verkir! 
Hvert skref verður kvalræði! 
Hnakka- og höfuðverkir koma í veg fyrir skýra hugsun! 
Dofi, kuldi og tilfinningaleysi á höndum og fótum valda stöðugum óþægindum! 
 
Fylgir þetta kannski aldrinum?  Það eru engin rök!! 
Takmörkuð hreyfigeta, rangstaða, áverkar hvers konar, hræðsla og depurð hrannast upp, þar við 
bætist hið daglega álag “ég verð”. Allt hefur þetta með tímanum meiri og minni neikvæð áhrif á 
vöðvakerfi líkamans. Langvarandi vöðvabólga getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér:  t.d. 
brjósklos, mígreni, þunglyndi, kvíða, ertandi hósta, magaverki og depurð svo eitthvað sé nefnt. 
 
Ertu búin(n) að reyna margt án þess að fá bata? 
Meðhöndlun hinna “gleymdu” vöðva - 
Skynhreyfiþjálfun með aðferð dr. Helgu Pohl, gæti verið lausnin! 
 

Á miðvikudögum í Hestakránni, Húsatóftum 
Upplýsingar og tímapantanir: Petra Mazetti, sími 892 1340 

Heilsugæslan í Laugarási sími 480-5300 
 Neyðarsími 892-8804 
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2009   -  Október        

Sun  Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       

2009   -  Nóvember       

Sun  Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30           
       

2009   -  Desember       

Sun  Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31     

FOLALDASÝNING 
  
Árleg folaldasýning á 
vegum Efri-Brúnavalla 1. 
og Vorsabæjar 2. verður 
haldin laugardaginn  
31. okt. kl. 13:30.   
Að þessu sinni verður 
sýningin haldin í 
reiðhöllinni í Vorsabæ 2. 
  
Skráningu þarf að vera 
lokið í seinasta lagi 
miðvikudaginn 28. okt. í 
síma 4865522 eða í 
tölvupósti 
bjornjo@vorsabae2.com  
Í skráningu þarf að koma 
fram uppruni, nafn (ef til er), 
kyn og litur folaldsins og 
einnig nöfn móður og föður. 
  
Folöldin verða metin af 
dómara, en áhorfendur fá 
einnig að kjósa álitlegasta 
folaldið. 
  
Við hvetjum alla til að mæta 
og fylgjast með. 
Heitt verður á könnunni. 
  
Hermann, Björn og Stefanía  
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  Hugsum áður en við hendum – 
 Flokkunarreglur í Skeið/Gnúp. 
 

Flokkarinn.is  segir þér allt um flokkun sorps en nokkur aðalatriði eru 
eftirfarandi: 

  
GRÆNA TUNNAN!     Endurvinnanlegur úrgangur.  
DAGBLÖÐ, TÍMARIT , BÆKLINGAR, SKRIFSTOFUPAPPÍR og  
BYLGJUPAPPI   skal fara beint í tunnuna!  FERNUR OG SLÉTTUR 
PAPPI (umbúðir utan af morgunkorni, ýmsum skyndiréttum, kexi, 
þvottaefni snyrtivörum og óteljandi öðrum vörum) skal fara  í glærum 
poka!  Fernur skal skola og umbúðir eiga að vera án matarleifa! 
  
MÁLMHLUTIR.   (niðursuðudósir, álpappír, málmur utan af sprittkertum, 
málmlok af krukkum o.fl.)    skal fara saman í glærum poka í grænu 
tunnuna! 
Dósir skulu skolast og umbúðir eiga að vera  án matarleifa!    
  
PLASTUMBÚÐIR.    ( s.s. sjampóbrúsar, tómatflöskur, ýmsir plastbakkar 
undan matvörum, plastpokar, plastílát undan mjólkurdrykkjum , plastílát 
undan hreinsiefnum o.fl. ) skal fara saman í glærum poka! 
Allar plastumbúðir sem hafa merkingarnar  PET- HDPE - V (PVC) - LDPE 
- PP - PS  má setja í grænu tunnuna.  
Frauðplast, gler, ösku  og rafhlöður  má EKKI  setja  í grænu tunnuna!  
 
BRÚNA TUNNAN.  Lífrænn úrgangur. 
Það er niðurbrjótanlegur úrgangur af örverum t.d. matarleifar, hýði af 
grænmeti og ávöxtum, kaffi/kaffi filter, tepokar og eggjaskurn.  
Þetta skal fara saman í maíspokanum sem fylgdi með ofan í litlu grænu 
fötunni sem hentugt er að hafa í eldhúsinu og síðan eru pokarnir með 
innihaldinu settir  í brúnu tunnuna! 
  
GRÁA TUNNAN.   Óendurvinnanlegt sorp,   
sem ekki er hægt að flokka  í skilgreindan endurvinnslufarveg. 
S.s. gler, bleiur,  umbúðir af blönduðu hráefni t.d. plastumbúðir með 
álfilmu (snakkpokar) og  stór bein s.s. af lambi,  nauti og  svíni,  umbúðir 
sem ekki er hægt að hreinsa.  
Gráa tunnan er losuð einu sinni í mánuði. 

Flokkarinn.is segir þér allt um flokkunina!  
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Alli á Húsatóftum 
fjallkóngur 
austurleitar Flóa og 
Skeiðamanna. 
Eigandi þeirrar 
gæða kindar sem 
lengst fór þetta 
haustið, eða inn í 
Arnarfell. Aðeins ein 
ær með tvö lömb 
fannst þar. 

Mynd tekin í 

Skaftholtsréttum. 

Reykjaréttir 
 
 
 
 

 
Þessar myndir voru teknar 
þegar búið var draga fé í dilka 
og menn hvíldu sig og fengu sér 
hressingu eftir ærustu dagsins. 
 


