
Skeiða- & Gnúpverjahrepps
Fréttabréf

4. tbl - 17. árg - Maí 2020

Fréttir frá félagi eldri borgara
Starfið í vetur var nokkuð 
hefðbundið, þar til sú hvimleiða 
covid 19 skall á og var síðasti 
fundur 6. mars.

Oft á tíðum sjá félagar sjálfir 
um afþreygingu á fundum. Það 
er upplestur, lestur ljóða spilað,  
félagsvist og söngur svo eitt- 
hvað sé talið. Þá enda allir fundir 
á veislukaffi og koma þeir sem 
mæta með kræsingarnar.

26. október var farið á lokatónleika 
Álftagerðisbræðra í Hörpu.

15. nóvember var boðið í Leikholt 
á degi íslenskrar tungu.

29. nóvember þáðum við heimboð 
hreppsnefndar í Árnes. Hlíddum 
á fyrirlestur Gunnars Gunnars-
sonar verkefnastjóra sem hann 
nefndi heilsueflandi samfélag 
- Vellíðan fyrir alla, og bókar- 
kynningu Skúla Thorodssen.

13. desember - jólafundur. Gestir 
séra Óskar Óskarsson og frú  og 
Kristófer Tómasson sveitarstjóri, 
svo og Magnea Gunnarsdóttir og 
ungir tónlistarnemendur.

7. febrúar - Þorrablót í Hesta- 
kránni. Þar voru gestir okkar 
Guðfinnna Ólafsdóttir formaður 
félags eldri borgara á Selfossi og 
eiginmaður hennar Guðmundur 
Eiríksson.

Í vetur létust tveir félagar okkar, 
þau Erlingur Loftsson og Sigrún 
Kristbjörnsdóttir. Þau höfðu 
bæði verið í félaginu frá byrjun.
Í félagið gengu 7 nýliðar og nú 
eru félagar í félagi eldri borgara 
65. Allir íbúar 60 ára og eldri 
geta gengið í félagið og eru það 
sjálfsögðu velkomnir.

Í vetur var ákveðið að fara í 
Stykkishólm 18. og 19. júní. Þá er 
verið að skoða hvort hægt verður 
að hefja sundleikfimi í lok maí 
og fram í júní. Sömuleiðis er í 
athugun hvort Rósmarie getur 

farið af stað með jóga. Allt er
þetta að sjálfsögðu háð því hvernig 
veiruskömmin hagar sér...

Með ósk um betri tíð og gjöfult sumar. 
Þrándur Ingvarsson.

GODKAUP. IS



SÍÐA 2 - MARS 2020 FRÉTTABRÉF SKEIÐA- & GNÚPVERJAHREPPS

1. FÉLAGSÞJÓNUSTA – TRÚNAÐARMÁL.
Sigrún Ingibjörg Gísladóttir 
lögmaður tók þátt í fundinum 
undir þessum lið. Bókun vegna 
málsins færð í trúnaðarmálabók.

2. AÐGERÐAÁÆTLUN FYRIR ÍSLENSKT 
ATVINNULÍF VEGNA COVID-19.
Lagt var fram bréf frá Sambandi 
Íslenskra sveitarfélaga. Undir-
ritað af Karli Björnssyni, þar sem 
því er beint til sveitarfélaga og 
ríkisstjórnar að aðgerðum verði 
hrint í framkvæmt til viðspyrnu 
fyrir íslenskt atvinnulíf í ljósi 
samdráttar sem liggur fyrir vegna 
heimfaraldursins vegna Covid-19 
veirunnar. Eru sveitarfélögin 
jafnframt hvött til að móta 
frekari hugmyndir sem nýtast 
atvinnulífinu og íbúum þeirra 
á þessum tíma. Lagt fram og kynnt.

39. fundur sveitarstjórnar - 15. apríl 2020 í Teams fjarfundarbúnaði

Gunnbjarnarholti, 804 Selfossi
Sími 480 5600 

Kaupvangi 10, 700 Egilsstöðum
Sími 480 5610 

20% AFSLÁTTUR AF hringgerðisgrindum, hringerðishliði 
og hringgerðispinnum á meðan birgðir endast.

Afmælistilboð Landstólpa

Tengipinni fyrir hringgerðisgrindur kr. 2.194 ( 20% afsl. - kr. 1.755 )
Grind fyrir hringgerðisgrindur kr. 30.322  ( 20% afsl. - kr. 24.257 )
Hlið fyrir hringgerði kr. 55.481 ( 20% afsl. - kr. 44.384 )
* Öll verð eru með vsk

Hringgerðin okkar vinsælu.

Dæmi um stærðir:
Ø10m (10 grindur, 1 hlið og tengipinnar) - Verð kr.  382.827 ( 20% afsl. - kr. 306.262 )
Ø12m (12 grindur, 1 hlið og tengipinnar) - Verð kr. 447.858 ( 20% afsl. - kr.  358.287 ) 

Hægt að kaupa stakar grindur, hlið og tengipinna. 
Hentar fyrir hross sem og  nautgripi.

* Öll verð eru með vsk
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3. BEIÐNI UM FORNLEIFARANNSÓKN 
Á BERGSSTÖÐUM Í ÞJÓRSÁRDAL
Lagður fram tölvupóstur frá 
Ragnheiði Gló Gylfadóttur 
fornleifafræðingi fyrir hönd 
Fornleifastofnunar Íslands. 
Greint er frá því að stofnunin 
hafi fengið styrk til fornleifa-
rannsóknar á eyðibýlinu 
Bergsstöðum í Þjórsárdal. Óskað 
er eftir samþykki sveitarstjórnar 
til fornleifarannsóknarinnar. 
Sveitarstjórn samþykkir sam- 
hljóða fyrir sitt leyti að umrædd 
fornleifarannsókn fari fram að 
því tilskyldu að leyfi annarra 
hlutaðeigandi aðila liggi fyrir.

4. BREYTING Á DEILISKIPULAGI Í 
KÍLHRAUNSLANDI.
Lagt fram bréf frá lögmanns-
stofunni Altus undirritað af 

Jóni Ögmundssyni lögmanni 
sem gætir hagsmuna Sigríðar 
Friðriksdóttur og Hlyns Árnasonar 
Áshildarvegi 33, eigendur land-
svæðis í Áshildarmýri. Málið 
varðar breytt deiliskipulag 
Kílhrauns við Áshildarveg. 
Breytingin felur í sér breytingu 
á landi úr frístundabyggð í 
íbúabyggð. Sigríður og Hlynur 
hafa að þeirra sögn lagt í aukinn 
kostnað við breytingu skipu-
lagsgagna vegna misvísandi 
upplýsinga skipulagsráðgjafa 
sveitarfélagsins. Þau óska eftir 
að sveitafélagið mæti þeim með 
þann kostnað. Sveitarstjóra og 
oddvita falið að ræða við hlu-
taðeigandi aðila.

5. SKIPULAGS- MATSLÝSING, 
ENDURSKOÐUN Á AÐALSKIPULAGI 
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ÁSAHREPPS 2020-2032.
Lögð fram skipulag- og matslýsing 
á endurskoðuðu aðalskiplagi 
Ásahrepps. Lýsingin er unnin 
af Eflu verkfræðistofu. Óskað 
er umsagnar sveitarstjórnar. 
Sveitarstjórn gerir ekki 
athugsemd við framlagða skipu-
lags- og matslýsingu á endur- 
skoðuðu aðalskipulagi Ásahrepps 
2020-2032.

6. SVEITAHÁTÍÐ 2020.
Menningar- og æskulýðsnefnd 
kallar eftir ákvörðun sveitar-
stjórnar um hvort halda eigi 
sveitahátíð í sveitarfélaginu á 
komandi sumri eins og til hefur

staðið. Sveitarstjórn samþykkir að 
fresta ákvörðun til næsta sveitar- 
stjórnarfundar vegna þess óvissu- 
ástands sem ríkir í þjóðfélaginu 
um þessar mundir.

7. VATNSVEITUR-UMSAGNIR.
Óskað er umsagna vegna fram-
kvæmda við kaldavatnsveitur 
við bæina í Þrándarholti annars 
vegar og Haga hins vegar. Lögð 
voru fram gögn frá ábúendum 
jarðanna um fyrirhugaðar fram-
kvæmdir við veiturnar sem 
og rök fyrir að þeirra sé þörf. 
Sveitarstjórn staðfestir að full 
þörf sé á að umræddar fram-
kvæmdir eigi sér stað. Sveitar- 

stjóra falið að afgreiða umsagnir 
fyrir hönd sveitarfélagsins

8. 193. FUNDUR SKIPULAGSNEFNDAR. 
Mál nr. 34,35,36 og 37 afgreidd 
(sjá nánar á skeidgnup.is)

9. SAMSTARFSSAMNINGUR UM 
ÞJÓNUSTUKORT BYGGÐASTOFNUN.
Lagður fram undirritaður 
samningur milli sveitarfélags- 
ins og Byggðastofnunar um 
söfnun og vinnslu gagna vegna 
þjónustukorts. Samningurinn 
felur ekki í sér kostnað fyrir 
sveitarfélagið. Samningur staðfestur.

40. fundur sveitarstjórnar - 6. maí 2020 í Teams fjarfundarbúnaði
1. FÉLAGSÞJÓNUSTA -TRÚNAÐARMÁL. 
Fært í trúnaðarmálabók.

2. TILSLAKANIR Á TAKMÖRKUNUM 
Á SAMKOMUBANNI. 04. 05.2020.
Lagt fram og kynnt bréf þess 
efnis frá samhæfingarnefnd
Almannavarna.

3. MINNISBLAÐ TIL RÁÐHERRA UM 
AFLÉTTINGU SAMKOMUBANNS 
04.05.2020. 
Lagt fram og kynnt minnis-
blað frá embætti landlæknis til 
heilbrigðisráðherra.

4. INNKAUPAREGLUR SKEIÐA- OG 
GNÚPVERJAHREPPS. 
Lögð fram drög að innkaupareglum 
fyrir Skeiða- og Gnúpverjahrepp. 
Síðari umræða. Innkaupareglur 
samþykktar samhljóða.

5. ÞJÓRSÁRDALUR - SKIPULAG OG 
FRAMKVÆMDIR. 
Lögð fram greinargerð um skipu-
lag og framkvæmdir í Þjórsárdal. 
Styrkveiting frá framkvæmda- 
sjóði ferðamannastaða hefur 
verið samþykkt til verkefnisins.

6. HÚSNÆÐISÁÆTLUN 2020-2025. 
Lögð fram uppfærð drög að 
húsnæðisáætlun sveitarfélagsins 
2020-2025. Drögin hafa tekið 
talsverðum breytingum. Afgreiðslu 
frestað til næsta fundar sveitar-    
stjórnar.

7. SAMÞYKKTIR SVEITARFÉLAGSINS. 
40 GR. BREYTING SEINNI UMRÆÐA. 
Lögð fram drög að breytingum 
á samþykktum sveitarfélags- 
ins. Síðari umræða. Breyting á 
samþykktum samþykkt samhljóða.

8. 194. FUNDUR SKIPULAGSNEFN-
DAR 29.04.2020.
Mál nr. 22. og 23. afgreidd (sjá 
nánar á skeidgnup.is)

9. SAMNINGAR UM REFAVEIÐAR. 
Sveitarstjóri lagði fram drög að 
samningnum við Berg Björnsson, 
Jón Bogason og Skúla Helgason 
um refaveiði í sveitarfélaginu fyrir 
árin 2020-2022. Samningsdrög 
samþykkt samhljóða. Sveitarstjóra 
falið að skrifa undir samningana 
fyrir hönd sveitarfélagsins. Áætluð 
útgjöld rúmast innan fjárhags-  
áætlunar.

Allar fundargerðir og fylgiskjöl eru 
aðgengileg á skeidgnup.is

Scannaðu QR kóðan og þú getur farið 
beint á fundargerðasíðuna.

Næsti fundur verður haldinn miðvikudaginn 
20. maí,  kl 16:00. í Árnesi



SÍÐA 4 - MARS 2020 FRÉTTABRÉF SKEIÐA- & GNÚPVERJAHREPPS

SMÁRAREIÐTÚR
Kæru Smárafélagar!

Nú er hugmyndin að blása ti l  reiðtúrs helgina 15. - 16. ágúst. Við ætlum 
að hittast um kl . 13:00 á laugardeginum í Fossnesi og þaðan verður farinn 
góður reiðtúr. Um kvöldið ætlum við að gri l la saman og síðan er gisting 
í boði fyrir þá sem það vi l ja. Á sunnudeginum er hestamessa að Stóra 

Núpi og þar munum við að sjál fsögðu fjölmenna. Nánari upplýsingar koma 
síðar, en endilega takið þessa helgi frá fyrir frábæran reiðtúr og samveru!

Reiðtúrsnefnd Smára
Hulda og Svanhi ldur

Einfaldari  f lokkun á 
áburðarpokum!

Hér eftir þarf EKKI að taka áburðar-
pokana í sundur, það er að ski l ja 
lögin tvö að þegar þeim er fargað.
Einungis hreinsa vel og setja þá 
í einn stórsekk og binda fyrir því 
rúl luplastsbíl l inn hífir þá "um 
borð" hjá sér um leið og rúl lu-

plastið er tekið!

Einnig má koma með þá á gáma- 
svæðin en þá verða þeir að vera 
komnir í  stórsekkinn! Það er óum-
flýjanlegt! Nú eru breyttar verk-
lagsreglur hjá Íslenska gámfélag-
inu ti l  hins betra,  að við höldum.

Sveitarstjóri.

Vinnuskól inn 2020

Ungmennum, með lögheimil i  í 
Skeiða- og Gnúpverjahreppi sem 
fædd eru 2005  og 2006 gefst 
kostur á að starfa í Vinnuskóla 
sveitarfélagsins í sumar. Vinnu- 
skólinn hefst 8. júní og stendur í 8 
vikur eða ti l  og með 30. júl í  2020. 
Unnið verður fjóra daga í hverri 
viku, mán.- f im. kl . 08-14. Skylt er 
þó að taka frí  eina viku á tímabil i-
nu. Hámarksfjöldi vinnufólks í einu 
er átta. Ef fjöldi vinnufólks verður 
meiri ,  verður starfstíminn skipu- 
lagður með það í huga. Í ágúst 
gefst þeim kostur sem hafa áhuga, 
að vinna eftir þörfum og samkomu-
lagi . (Heitur matur er framreiddur í 
hádeginu) en koma þarf með nesti 

í  kaffi tíma fyrir hádegi.

Umsóknarfrestur er ti l  15. maí.  
Skráning fer fram hjá Bjarna Jóns-
syni umsjónarmanni Vinnuskólans, 
bjarni@skeidgnup.is sími 8921250 
eða á skri fstofu sveitarfélagsins:  
Netfang: skeidgnup@skeidgnup.is 

-  sími 486-6100.

Eftir þessa langvarandi heimaveru vegna COVID19 þá gefst 
okkur nú tækifæri til að taka þátt í tveimur hreyfitengdum 

verkefnum. Fyrst er það Hjólað í vinnuna, sem er í gangi fram til 
26. maí og síðan Hreyfivika UMFÍ sem er frá 25.-31. maí.

Aðalatriðið er að nota virkan ferðamáta hvert sem er í vinnunni eða 
í frítímanum. Tökum þátt og höfum gaman af. Notum íbúasíðuna á 
fésbókinni til að setja inn skemmtilegar myndir/vídeó sem tengist 
hjólreiðum, göngu eða annari útiveru sem hvatningu til annara að 

vera með. Meiri upplýsingar má finna hér: 
https://www.hjoladivinnuna.is/ og https://iceland.moveweek.eu/

Ert þú með?
  Eru bændur með?
      Eru kennarar með?
        Eru iðnaðarmenn með?
            Er skrifstofufólkið með?
                Eru heimavinnandi með?

Alhliða myndbandaframleiðsla!
ProMynd.is - ProMynd@ProMynd.is

- Brúðkaup -
- Viðburðir -

- Auglýsingar -
- Ráðstefnur -

Og allt þar á milli!
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Fréttir úr Leikholti
Þetta eru skrítnir tímar, allir 
meðvitaðir um að þvo sér um 
hendur og sótthreinsa snertifleti, 
passa þegar maður hnerrar og svo 
framvegis. En þann 4. maí gátum 
við samt breytt til að börnin gátu 
farið að hitta öll börnin í hinum 
hópunum og báðum deildum og 
starfsfólkið líka, mikil kátína með 
það.

Síðustu vikur hefur mikið af 
starfi leikskólans verið utandyra, 
börnin fóru að telja bangsa í 
gluggum, skoða skordýr, leita að 
fuglum, fara í útibingó, göngu- 
túra, grilla brauð á eldstæðinu 
okkar, gera tilraunir og margt 
fleira.

Börnin í Vörðufelli ákváðu að 
síðasti öðruvísi dagur ætti að 
vera útivistardagur svo Vörðufell 
(börn fædd 2014, 2015 og 2016) 
voru úti allan daginn og brölluðu 
ýmislegt eins og að leita að bolta 
í völundarhúsi, fara í göngutúr og 
grilluðu pylsur á tjaldsvæðinu í 
hádeginu. Heklubörnin (börn 
fædd 2017, 2018 og 2019) voru 
líka mjög mikið úti en fóru inn 

MINNINGARKORT STÓRA- NÚPSKIRKJU 

FÁST HJÁ MARGRÉTI STEINÞÓRS-

DÓTTUR: 486-6017

MINNINGARKORT ÓLAFSVALLAKIRKJU 
FÁST HJÁ 

GUÐJÓNI VIGFÚSSYNI: 896-5736

GETRAUNANÚMER UMFS ER - 799

GETRAUNANÚMER UMFG ER - 802

að sofa fyrir utan þau sem sofa 
úti í vagni.

Við ætlum að halda áfram að 
njóta veðurblíðunnar á meðan 
veðrið leikur við okkur. Með 
fylgja nokkrar útimyndir.

Með útikveðju, allir í Leikholti.
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Eldað með sveitungi!Eldað með sveitungi!

Sæl öll og takk Hannes Einar 
fyrir þessa áskorun. 

Mig langar hér að koma með 
einfalda uppskrift af rétt sem 
að fyrir nokkrum árum hefði 
ég sennilega ekki trúað að ég 
myndi senda í fréttabréfið en 
geri það nú samt. 

Sushi er réttur sem á rætur að 
rekja í japanska menningu og 
er einstaklega bragðgóður og 
hentugur fyrir mörg tilefni.

Til að búa til sushi þarf ekki 
mikið en þó þarf að eiga sérstaka 
bambusmottu sem fæst fyrir lítið 
í búsáhaldaverslunum víða um 
land en einnig er hægt að nota 
þykka tusku sem botn. 

Hráefni:
Þrír bollar af hrísgrjónum

Hálfur bolli mirini (hrísgrjóna 
edik)

Kvart bolli sykur
Hálf teskeið salt

Nori blöð (þara blöð)
Lax, óeldaður

Agúrka
Avocado

Wasabi majónes
Pikklað engifer

Wasabi 

Hrísgrjónin eru soðin í sirka 45 
mínútur.
 
Þegar hrísgrjónin eru soðin eru 
þau færð yfir í ílát þar sem hægt 
er að dreifa vel úr þeim. Þar kólna 
þau niður. Gott er að taka sleif 
af einhverri gerð og hræra smá 
í þeim svo þau kólni hraðar. 
Þegar hrísgrjónin eru orðin volg 
þá er komið að því að gera edik 
blönduna. Hrísgrjóna edik, 

sykur og salt er sett allt saman í 
skál og hrært vel saman. Svo er 
blöndunni dreift yfir hrísgrjónin 
og hrísgrjónunum velt upp úr 
edikblöndunni.

Bambusmottan er lögð flöt á 
borðið með stönglana lárétta 
á móti þér og plastfilma lögð 
þar ofaná. Nori blað er svo sett 
flatt niður á það. Best er að hafa 
hendurnar blautar svo að hrís-
grjónin klínist sem minnst við 
þær og einnig að skvetta smá 
vatni á nori blaðið. Dreifið senti- 
meters þykku lagi af grjónum 
varlega yfir þannig að þau þekji 
blaðið. Skiljið eftir um tommu af 
blaði efst, bleytið fingur og berið 
á. Þetta er gert til þess að rúllan 
lokist almennilega.

Allt áleggið er sett ofan á hrís-
grjónin við neðri brún blaðsins. 
Setjið rönd af wasabi majónesi 
þvert yfir grjónin. Laxinn, agúrkan 
og avocadoið er svo skorið í hálf 
sentimeters þykkar ræmur og 
lagðar láréttar yfir majónesið. 
Hafið það í huga að setja ekki of 
mikið magn af áleggi. 

Notið bambusmottuna til að 
hjálpa ykkur að rúlla þessu þétt 
upp. Byrjið á endanum næst    
ykkur og rúllið svo frá ykkur 

með léttum þrýstingi en togið 
alltaf á móti til að þetta verði 
þétt (vona að þetta skiljist). Ef að 
rúllan er myndarleg og þétt ætti 
að vera hægt að nota beittan hníf 
til að skera það í bita. 

Sushi er borið fram með sojasósu 
og wasabi ásamt pikkluðu engifer 
en það fer einnig allt eftir smekk.

Sushi er æfing og mæli ég með 
að prófa sig áfram í innihalds- 
efnum þar sem að ýmislegt er 
furðugott í sushi t.a.m. steiktur 
laukur, mangó, fetaostur og 
margt annað. 

Í lokin vil ég þakka Önnu minni fyrir 
að kenna mér að búa til þennan 
rétt og vil því skora á vin minn 
hann Jónas Ásólf.

Góðar stundir, Ástráður Unnar
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Krambúðirnar eru 19 talsins. Akranes, Borgarbraut, Borgartún, Byggðarvegur, Eggertsgötu, Firði, Flúðir, Grímsbæ, Hjarðarhaga, Hófgerði, Hólmavík  
Hringbraut, Húsavík, Laugalæk, Laugarvatni, Lönguhlíð, Skólavörðustíg, Selfoss, Tjarnabraut.  Tilboðin gilda meðan birgðir endast.  

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxsl. Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Finndu Krambúðina á Facbook.com/krambudin

Frábær tilboð í maí!

Opnunartími Laugarvatni:
09.00 - 19.00 Virka daga

10.00 - 18.00 Helgar

Opnunartími Flúðum: 
09.00 - 19.00 Virka daga

10.00 - 18.00 Helgar

Tortilla flögur
185 gr - 4 tegundir

197
kr/stk

áður 
329 kr

40%

Prins súkkulaði
Gói - 50 gr

47%

79
kr/stk

áður 
149 kr

Fulfil
55 gr - 3 tegundir

296
kr/stk

áður 
449 kr

34%

2 Pizza Subs
Cheese & Tomato 

eða Pepperoni 

299
kr/pk

áður 
549 kr

45%

Sumar Kristall
33 cl 

52%

89
kr/stk

áður 
189 kr

Lambakótilettur
Kjötsel - með raspi

2.284
kr/kg

áður 
3.359 kr

32%
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Ég geri ráð fyrir að margir taki 
undir með mér þegar ég segi 
að það sé gott að veturinn er að 
kveðja, hann hefur verið erfiður. 
Ég óska öllum gleðilegs sumars.

Senn heyra samkomu- og sam- 
göngutakmarkanir sögunni 
til, því ber að fagna. Hvort 
framtíðin fer með okkur í annað 
samkomubann síðar er erfitt um 
að segja, vonandi verður í það 
minnsta löng bið á því. Erfitt er 
að spá sérstaklega um framtíðina, 
það á ef til vill betur við núna 
en nokkru sinni. Fyrir hálfu ári 
eða svo, held ég að það hafi varla 
margir fundist í veröldinni sem 
spáðu fyrir um þennan faraldur. 
Það léttir brúnina á manni að sjá 
nú fram á að geta átt samskipti 
við annað fólk. Þessar aðstæður 
hafa reynt á marga. Svo mikið er 
víst að enginn núlifandi íslend- 
ingur hefur upplifað sambærile-
ga tíma. Fátt er svo með öllu illt 
að ekki boði eitthvað gott, ég hef 
trú á því að þessar aðstæður hafi 
orðið til þess að margur hafi lært 
að meta betur það sem  hann hefur. 
Vonandi verður faraldurinn til
þess að íslenskum landbúnaðar- 
afurðum verði gert hærra und-
ir höfði. Ég vona að þær radd-
ir sem hafa farið hamförum í 
baráttu fyrir auknum innfluttn- 
ingi á þeim afurðum skammist 
sín og þagni. Menn mega hafa 
þetta eftir mér. Blessunarlega hef-
ur enginn á okkar svæði veikst 
af veiruskrattanum, ólíklegt er 
að það gerist úr þessu. Það tókst 
að halda okkar starfsemi hér hjá 
sveitarfélaginu að mestu gangan-
di á þessum tímum. Það var ekki 
sjálfgefið. Ég kann starfsmönn-

um bestu þakkir fyrir þeirra 
framlag og samheldnina sem 
hafa ráðið miklu um að vel tókst 
til. Full ástæða er til að fara var- 
lega og huga áfram að sótt- 
vörnum. Áhrifin af þessum 
ósköpum eiga væntanlega eftir 
að vara með einum eða öðrum 
hætti um nokkurt skeið.

Í samkomubanninu kom tæknin 
að góðu gagni, hún gerði kleyft 
að fundarhöld og ýmsar sam-
verur gátu farið fram í fjar-
fundabúnaði. Ég vona að fólk 
haldi áfram að nýta sér þessa
tækni og spari þar með kol-
efnisspor og ekki síður tíma. 
Í þessu sveitarfélagi er minna 
undir í ferðaþjónustu en gerist í 
mörgum öðrum sveitarfélögum 
á Suðurlandi. En samt er það 
nokkuð og því miður virðist at-
vinnuleysi fara vaxandi og er 
núna 8-9 prósent. Við finnum 
þar af leiðandi samdrátt í tekju-
streyminu til sveitarsjóðs, einn-
ig kemur til lækkun framlaga 
frá Jöfnunarsjóði og fækkun 
íbúa. Á sama tíma er kostnaður 
við flesta málaflokka mjög að 
aukast og afkoma sveitarsjóðs 
því lakari en hún hefur verið.
Rekstrarniðurstaða ársins 2019 
liggur ekki enn fyrir en ljóst er að 
hún verður mun verri en árið 2018.

Hvað framkvæmdir og viðhald 
varðar þá hefur staðið til að 
koma ýmsu í verk á þessu ári. 
Ef til vill þarf að draga úr þeim 
áformum vegna stöðunnar. Þar 
má nefna viðbót við gatnagerð 
og breytingar á húsnæði í Leik-
skólanum í Brautarholti og félags -
heimilinu, auk þessa umbætur á 

kaldavatnsöflun. Sveitarfélagið 
hefur eignast nýja og glæsilega 
íbúð við Bugðugerði 9. Hún hef-
ur ekki enn verið tekin í notkun 
og ekki ákveðið neitt um það. 
Önnur íbúð er í byggingu í Braut- 
arholti sem sveitarfélagið mun 
kaupa. Í þjórsárdalnum í nýja 
,,friðlandinu“ stendur til að fara 
í lagfæringar á umhverfi.

Tvennt má ég til með að nefna af 
því sem er framundan í samfélags -
legum framförum. Vegagerð og 
símasamband. Tilboð í vega- 
gerðarframkvæmdir voru opnuð 
í byrjun maí. Um er að ræða 
Vorsabæjarveg og Gnúpver-
javeg. Uppbygging vega og 
lagning slitlags. Verklok eru 1. 
sept 2020. Nánar tiltekið er þetta 
annars vegar vegakaflinn frá Húsa- 
tóftaholti að Vorsabæ og hins
vegar kafli frá Þjórsárdalsvegi
vestan Kálfár að eldri brú á 
Kálfá. Fjarskiptamastur verður 
sett á Hlíðarkistu á næstunni, 
því er ætlað að bæta símasam-
band á þeim bæjum sem búa við 
óviðunandi samband.

Nýtt aðalskipulag hefur nú loks-
ins tekið gildi eftir mikla yfirlegu 
og miklar kröfur frá Skipulags- 
stofnun. Það er umhugsunarefni 
hvað slík stofnun virðist geta 
tekið sér mikið vald.
Bestu óskir um góðar stundir í sumar.

Kristófer Tómasson - Sveitarstjóri

Vorpistill Sveitarstjóra 2020
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Nýi r staði r  f yr i r  afkl ippur tr jáa  í 
SkeiðGnúp!

Nú hefur Skaftholt hætt móttöku á 
garðaúrgangi og tjágreinum.

Nýir staðir eru fundnir fyrir trjá- 
greinar og við í trekum að þar má 
eingöngu setja  trjágreinar! Annars 
vegar er það  ti l  hl iðar við gáma- 
svæðið í Árnesi  og  hins vegar í 
landi Húsatófta á Skeiðum nokkru 
ofar en Hestakráin ( sömu megin 
vegar)  og er vel aðgengilegt af 
þjóðvegi nr. 30.  Opið er á báðum 
svæðum,  al lan daginn, al la daga. 

Nýir staðir fyrir garðaúrganginn  
verða  á gámasæðunum og getur 
fólk komið með garðaúrgang þangað 
á opnunartímum gámasvæðanna.

Sveitarstjóri.

Hrunaprestakall
Eftir viðburðaríkan og um margt
sérstakan vetur er vert að líta
björtum augum inn í vorið og sumarið.  
Nú liggur fyrir að fermingarathafnir 
sem vera áttu um hvítasunnu munu 
færast yfir á dagana 22. og 23. ágúst.  
Þá er ákveðið að hefðbundið helgi-
hald samkvæmt áðurútsendri dagskrá 
hefjist í júní en þá verða þrjár helgi- 
stundir í Hrunakirkju og guðsþjónusta í 
Stóra-Núpskirkju.  Síðsumarsmessa og 
hestamannamessa verða á sínum stað í 
ágúst.  En þar sem hefbundið helgihald 
á hvítasunnu fellur niður er ákveðið að 
senda út á netinu hvítasunnumessukorn 
sem tekið verður upp í Stóra-Núpskirkju. 
Guð blessi okkur sumarið framundan!  

Nú er sveitarfélagið að fara af 
stað með verkefnið Heilsueflandi 
samfélag í Skeiða- og 
Gnúpverjahrepp, og leitar nú til 
íbúa um að koma með tillögur að 
verkefnum sem tengjast hreyfingu 
og útiveru.

Á fésbókarsíðu og heimasíðu 
sveitarfélagsins má finna hlekk á:

1) Kynningarvídeó: Heilsueflandi 

Við erum á ful lu að undirbúa 
komu nýrra sæta og því  er 
lokað hjá okkur í  maí  og júní .

Stefnum á að opna í  byr jun 
júl í  ef  al l t  gengur upp,  við 
getum varla beðið ef t i r  því  
að fá l í f  í  húsið og f rumsýna 

ný sæti !

Kveðja,  Star fsfólk Bíóhússins

biohusid.is - biohusid@biohusid.is

samfélög, verkefni á vegum 
Landlæknisembættisins. (8 mín. 
videó)

2) Hlekk á þarfagreiningu þar sem 
spurt er:

Hvar og fyrir hverja í okkar 
samfélagi er þörf fyrir verkefni/
íhlutanir sem tengjast hreyfingu 
og útiveru?

Takk fyrir að taka þátt í að skapa 
okkar heilsueflandi samfélag

Fyrir hönd stýrihópsins
Gunnar Gunnarsson, Verkefnastjóri

VEFSÍÐUR 
VEFHÝSING 

TÖLVUP ÓSTUR
FORRITUN

WWW.WEBPRO . I S 
WEBPRO@WEBPRO . I S|  S ÍM I :  419  2525

SELÁSBYGGINGAR ehf
Reisum með reisn Sími: 894-4142

GODKAUP. IS
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Þar sem tilmæli yfirvalda um 
fjölda fólks á samkomum eru á 
þann veg að erfitt getur reynst að 
halda hátíðina með sama hætti 
og í fyrra, hefur verið ákveðið að 
hátíðin verði með öðru sniði en 
haldin engu að síður.

Dagana 12. – 14. júní blásum við 
til leiks og vonumst til að hér upp 
í sveit verði heimamenn á iði.

Sveitungar skreyti með sömu litum 
og í fyrra og verða vegleg verðlaun 
veitt fyrir flottustu skreytinguna. 
Til að fylgja því eftir verður sett 
á laggirnar dómnefnd sem mun 
halda utan um allar myndir sem 
sendar verða af skreytingum. 
Fólk taki sig endilega saman 
og haldi hátíð á bæjunum 
og í þorpunum, en hlýði að 
sjálfsögðu Víði.

Ratleikurinn verður á sínum stað 
en nú mun stærri og viðameiri. 
Fjölskyldur og hópar eru hvattir 
til að taka sig saman og finna 
punktana sem settir verða um 
alla sveit. Hann hefst 12. júní og 
mun standa yfir í nokkra daga 

eða vikur. Með þessum ratleik 
eru heimamenn hvattir til að 
ferðast um hér heima upp í sveit 
og njóta útiverunnar á stöðum 
þar sem auðvelt er að halda 
fjarlægðarmörk skv. tilmælum 
yfirvalda. Punktarnir í ratleiknum 
verða á ýmsum stöðum og settir 
niður í samstarfi við landeigendur 
víða um sveitina.

Sveitahátíðin "Upp í Sveit" - Heima 12.-14. júní

Sama dag mun einnig hefjast 
víðavangshlaup/ganga sem við 
köllum „Kyndilberinn upp í 
sveit“ en það verður áskorun í 
rafrænu formi. Einstaklingur/
fjölskyldur/hópur byrja hlaupið/
gönguna við neðsta bæ sveit-
arinnar með „kyndil“ sem flytja 
skal á milli svæða. Sá eða þeir 
sem hlaupa/ganga ákveða hvaða 
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leið þeir ætla að fara og skora
einnig á næsta einstakling/hóp 
að taka við kyndlinum á loka-
punkti sinnar leiðar og svo koll
af kolli. „Kyndillinn“ skilur eftir 
lóð (track) í símum og er mark-
miðið að þekja sem mest af 
sveitarfélaginu. Endað yrði við 
efsta bæ í sveitarfélaginu. Hægt 
verður að fylgjast með hlaupinu/
göngunni á netinu. „Kyndilberinn 
upp í sveit“ mun standa yfir í allt 
sumar.

Stefnt er að því að halda einhvers 
konar lokahátíð í lok ágúst ef 
Víðir leyfir, þar sem veitt verða 
verðlaun fyrir skreytingar, ratleikinn 
og kyndilberann. Vonandi getum 
við þá blásið til fagnaðar og 
komið saman í góðum félags-
skap þar sem hægt verður að 
grilla á stóru sameiginlegu grilli, 
fara í leiki hvers konar og jafnvel 
halda dansleik og hvaðeina.

Menningar- og æskulýðsnefnd 
hvetur sveitunga að taka þátt 
og halda hátíð heima upp í sveit 

helgina 12. – 14. júní, skreyta hjá 
sér, halda kyndlinum á lofti og 
taka þátt í ratleiknum.

Sveitarstjórn hefur ákveðið að 
ráðinn verði verkefnisstjóri í þetta 
verkefni. Nánari upplýsingar um 
hátíðina koma þegar nær dregur.

Menningar- og æskulýðsnefnd SkogGn.



NESLAUG
Sími: 486-6117

SKEIÐALAUG
Sími: 486-5500

Vetraropnun (sept-maí )
Miðvikudaga: 17-22
Laugardaga: 13-18
Sunnudaga: 13-18*
*í september og maí

Vetraropnun (sept-maí )
Mánudaga: 18-22
Fimmtudaga: 17-22

Umsjónarmaður er Eyþór Brynjól f sson
Sími: 897-1112 | Netfang: eythorb@gmail .com

SUNDLAUGAR

Umsjónarmaður :  Bjarni  Jónsson 
GSM: 892-1250 | Netfang: bjarni@skeidgnup.is

GÁMASVÆÐIN
Opnunar t ímar :

Við Árnes:
Þriðjudaga kl . 14-16
Laugardaga kl . 10-12

Í Brautarholti :
Miðvikudaga kl . 14-16
Laugardaga kl . 13-15

Gjaldskyldur úrgangur : 
Almennur óflokkaður úrgangur frá heimilum og fyrirtæk-
jum. Blandaður óflokkaður úrgangur. Timbur málað og 
ómálað. Vörubretti. Húsgögn. Gler. Gifs og gifsplötur. 
Steinefni/múrbrot. Annar grófur úrgangur. Hjólbarðar m/
felgum.

Gjaldf r jáls úrgangur : 
Hreinar plastumbúðir. Annað flokkað plast (hreint). Byl-
gjupappi. Dagblöð, tímarit og pappír. Fernur. Flokkaðir 
málmar. Hjólbarðar. Raftæki.

SKR IFSTOFA  SKE IÐA- OG GNÚPVERJAHREPPS
SVEITASTJÓRI 

Kristófer A. Tómasson
486-6113 & 861-7150 kristofer@skeidgnup.is

ODDVITI
Viðtalstími miðvikudaga kl. 13-16

Björgvin Skafti Bjarnason
Sími: 895-8432 - oddviti@skeidgnup.is

AÐALBÓKARI OG LAUNAFULLTRÚI
Þuríður Jónsdóttir

Sími: 486-6104 - dudda@skeidgnup.is

RITARI OG VEFUMSJÓN
Kristjana H. Gestsdóttir, 

Sími: 486-6105 - kidda@skeidgnup.is

ÞJÓRSÁRSKÓLI
Sími 486-6000

Skólastjóri: Bolette Høeg Koch
Sími: 486-6051 & 895-9660 
bolette@thjorsarskoli.is

ÁHALDAHÚS/ÞJÓNUSTUSTÖÐ
Bjarni Jónsson

Sími: 892-1250 - bjarni@skeidgnup.is

LEIKSKÓLINN LEIKHOLT
Sími: 486-5586 - leikholt@leikholt.is
Leikskólastjóri: Elín Anna Lárusdóttir 

Sími: 895-2995

OPNUNARTÍMI: Mánudaga til fimmtudaga: 9-12 & 13-15. Föstudaga: 9-12
SÍMI: 486-6100 - NETFANG: skeidgnup@skeidgnup.is

Skeiða- & Gnúpverjahrepps
Fréttabréf

ÁBYRGÐARMAÐUR:
Kristófer A. Tómasson

UMSJÓN OG UMBROT:
Amenic ehf. / Matthías og Kristján

Blaðinu er dreift ókeypis á öll heimili og 
fyrirtæki í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
Skilafrestur í næsta blað er 5. júní.

Útgáfudagur er 12. júní.
Netfang: frettabref@skeidgnup.is
Heimasíða: www.skeidgnup.is

VEFSÍÐUR 
VEFHÝSING 

TÖLVUP ÓSTUR
FORRITUN

WWW.WEBPRO . I S 
WEBPRO@WEBPRO . I S|  S ÍM I :  419  2525

SELÁSBYGGINGAR ehf
Reisum með reisn Sími: 894-4142

FJARSKIPTAFÉLAG 
SKEIÐA- OG GNÚPVERJAHREPPS

LJOS@SKEIDGNUP.IS
SIGVALDI K . JÓNSSON: 863-4111
JÓN HÁKONARSON: 669-0095


