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www.pizzavagninn.is

ÁRBORG
www.arnes.is

Opnunartími:
Mánudaga til laugard. 9-19
Sunnudaga 10-19

Sími 486 6006

Við viljum franskar, sósu' og....

Leikrit í vetur
Sett verður upp leikrit í Árnesi!  
Stefnt er að gamanleik með söng og tónlist.  
Höfum við fengið reynslubolta á því 
sviði til að leikstýra, Örn Árnason spaugstofumann með meiru.  
Hvetjum alla sem áhuga hafa að taka þátt! 

Styttist í fyrsta fund og samlestur - auglýst síðar.   
Æfingar hefjast eftir áramót og sýnt verður í mars 2019. Hlökkum til að 
vinna með ykkur að þessu skemmtilega verkefni.

Leiknefnd UMFG

Réttarstemning í Skaftholtsréttum

Grein frá Ragnheiði Gló

bla bla bla.....

Kvenfélag 
Skeiðahrepps

 
Bleikur haustfundur Kvenfélags 
Skeiðahrepps verður haldinn föstu-
daginn 26. október á Hestakránni 
kl.19.30.  Boðið verður upp á mat 
í upphafi fundar.  Vetrarstarfið o.fl. 
til kynningar og umræðu. Bleika 
krukkan verður á staðnum eins og 
undanfarin ár, bleikt þema og til 
okk ar koma góðir gestir.

Þær sem ætla að koma í matinn 
verða að skrá sig í síðasta lagi 
þriðjudaginn 23. október. Það er 
hægt að skrá sig með því að svara 
tölvupósti, hringja í Dísu (661-
2923) eða inni í facebook-hóp fél-
agsins.

 Nýjar konur hjartanlega velkomnar.
Stjórn og varastjórn
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Árnes:
 22. febrúar

22. mars
19. apríl

Brautarholt:
8. febrúar
8. mars
5. apríl

Opið: 18:00-20:30 

Starfsfólk Pizzavagnsins og  
Korngrís kjötvinnslu óskar  
öllum gleðilegs nýs árs og  

þakkar viðskiptin á liðnu ári

ÁRBORG
www.arnes.is

Opnunartími:
Mán.-lau. 9-19
Sun. 10-19

Sími 486 6006

 
Þorrablót Gnúpverja

Árnesi  
föstudaginn 25. janúar 2019

Bandmenn leika fyrir dansi

 Miðaverð: 8.500.- 
 Miðapantanir:
Halla Sigga s. 844-5792
Úlfhéðinn s. 868-6706

Húsið opnar kl. 20:00 

Dagskrá hefst kl. 20:45

 
Pantanir og greiðslur þurfa að berast fyrir mánudagskvöldið 21. janúar.  

Fólk er beðið að stilla miðapöntunum í hóf.  
Afhending miða fer fram í Árnesi þriðjudaginn 22. janúar kl. 18-20.

Ein greiðsla er á hverja pöntun og skal millifæra á kt. 110990-2869 og reikn. 0123-05-
010415.  Kvittun sendist á netfangið: thorrablotgnupverja@gmail.com.

Þetta er pokaball þar sem ekki er bar í húsinu. Gos verður ekki selt á staðnum.

Leigubílar Suðurlands  
verða á svæðinu

Sími: 482-3800
SPILAKVÖLD

Félagsvist  í Brautarholti 

18 jan , 1 og 8 febrúar  

kl. 20:00

ALLIR VELKOMNIR
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Gleðilegt ár og takk fyrir góða 
skemmtun og fróðleik bak við 
elda vélina undanfarin ár.  Ég vil 
þakka stórkaupmanninum Gunn-
ari í Árborg þetta mikla traust. 

Í upphafi árs er fólk oft með ein-
hver góð fyrirheit um bættan 
lífsstíl og þess háttar, sem oftar en 
ekki reynist erfitt að standa við. 
En ég ætla að byrja á því að setja 
hér uppskrift sem ég held að hjálpi 
okkur meira en margt annað, til að 
lifa betra lífi.

 Uppskrift að hamingju: 
2 sléttfullir bollar af gleði 
1 hjartafylli af kærleika 
2 handfylli af örlæti 
dash af dillandi hlátri 
slatti af knúsi 
1 höfuðfylli af skilningi og sam-
hyggð

Vætið örlátlega með góðvild, látið 
helling af trú og einlægni og bland-
ið vel. 

Breiðið svo yfir þetta með  heilli 
mannsævi. Berið á borð fyrir 
alla sem ganga með þér í þessari 
jarðvist.

Þegar við höfum fengið smjör-
þefinn af þessu góðgæti þá er ekki 
úr vegi að útbúa góða fiskisúpu, ég 
tala nú ekki um eftir allt kjötátið 
um jól og áramót.

Fiskisúpa sjóarans:

2 laukar 
3 hvítlauksrif 
1 púrrulaukur 
2-4 tsk karrí

Þetta er látið krauma í karríinu í 
svolítinn tíma.

½ dós af niðursoðnum tómötum 
1 dós apríkósur ásamt safa 
6-7 dl fiskikraftur

Þetta er sett út í karrílaukinn og 
látið malla í potti í ca.2 klst.

3-4 dl. rjómi 
Dill 
Rækjur, skelfiskur, þorskur, lúða 
eða hvaða fiskur sem vill. 

Magn af fiski er smekksatriði. (ég 
set í þessa uppskrift ca. 1 kg. af 
 fiski, þá blandað af tegundum)

Rjóminn er settur út í pottinn 
30 mín. áður en súpan er borin 
fram og fiskurinn látin sjóða með 
síðustu 10-15 mín. fer eftir hvaða 
tegund er notuð. Rækjur og skel-
fiskur þurfa mjög stuttan tíma. 
Smakka til með salti og pipar.

Berið fram með hamingjuríku 
nýbökuðu brauði og ekki spillir 
smá hvítvínslögg með.

Verði ykkur að góðu.  
Kveðja, Sigrún Sím.

Ég skora á Árna Má á Hlemmiskeiði að 
gefa okkur næst einhverja af sínum góðu 

uppskriftum.

Á bak við eldavélina

Skrifstofa Skeiða- og Gnúpverjahrepps Árnesi 801 Selfoss
Opnunartími: Mánudaga til fimmtudaga: 9-12 & 13-15 og  föstudaga: 9-12  
Sími: 486-6100, netfang: skeidgnup@skeidgnup.is

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

Oddviti: Viðtalstími miðvikudaga kl 13-16 
Björgvin Skafti Bjarnason  
895-8432 oddviti@skeidgnup.is

Bókhalds- og launafulltrúi: Þuríður Jónsdóttir  
486-6104 dudda@skeidgnup.is

Ritari, vefumsjón & öryggisvörður: 
Kristjana H. Gestsdóttir, 486-6105 kidda@skeidgnup.is

Áhaldahús 
Ari Einarsson 
893-4426 ari@skeidgnup.is

Leikskólinn Leikholt 
486-5586, leikholt@leikholt.is 
Leikskólastjóri: Elín Anna Lárusdóttir 895-2995

Þjórsárskóli 
Sími 486-6000 
Skólastjóri: Bolette Høeg Koch 
486-6051 & 895-9660 bolette@thjorsarskoli.is

Það logaði glatt í áramótabrennunni í 
Brautarholti á gamlársdag síðastliðinn!
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Hjóladagurinn 
Miðvikudaginn 12. september var 
hjóladagur í Þjórsárskóla. Þá komu 
allir með hjól í skólann og farið var í 
hjólaferðir, mislangar eftir aldri og 
getu nemenda. Þeir yngstu voru í 
kringum skólann og þeir elstu 
hjóluðu tæpa 12 km. Nemendur 
fengu umferðafræðslu í undirbúningi 
fyrir hjóladaginn og allir hjóluðu í 
endurskinsvestum og með hjálma.  

Réttir 
Í réttarvikunni voru unnin verkefni 
með nemendum sem tengjast réttum 
og hefðum í kringum réttirnar. Þá var 
sérstaklega rætt um það hvernig á að 
umgangst kindur í réttunum. Hér má 
sjá nokkrar myndir af verkefnum 
nemenda í réttarvikunni. 

Umhverfismennt 
Elstu nemendur skólans vinna nú að 
endurbótum á skólalóðinni. Búa til 
skjólveggi með því að endurnýta 
efnivið, garðúrgang og gamla 
girðingastaura sem annars hefðu farið 
í ruslið. 
Þeir rækta líka kartöflur sem notaðar 
eru í  mötuneytinu.

Nú í lok september fór sami hópur 
upp á Skaftholtsfjall til að halda 
áfram með Vistheimtarverkefni. Þá 
voru afgirtu reitirnir teknir út og 
tilraun skoðuð. Þetta verkefni er unn-
ið í samvinnu við Landvernd. Þessi 
verkefni eru hluti af lotu í umhverf-
ismennt.

Sumarlestur 
Í sumar var sjötta árið í röð sem 
verkefnið „Sumarlestur“ var í gangi í 
Þjórsárskóla en yfir 90% nemenda í 
skólanum tóku þátt, sem er frábært. 

Markmiðið með verkefninu er að 
auka lestraráhuga, hvetja nemendur 
til þess að vera duglega að lesa á 
sumrin og þar með viðhalda þeir 
frekar þeim framförum sem þau hafa 
náð yfir veturinn.  Að hausti er síðan 
veitt viðurkenning fyrir þátttöku í 
verkefninu og þetta árið fengu börnin 
verðlaunapening og Andrésblað. 
Kærar þakkir til þeirra sem lögðu 
okkur lið: Ísspor og Edda útgáfa. 

Mjólkurdagurinn 
Á hverju ári gefur Mjólkursamsalan 
grunnkólabörnum mjólk í tilefni 
alþjóðlega skólamjólkurdagsins 28. 
september. Fræðslunefnd 
mjólkuriðnaðarins stendur fyrir 
deginum og vill með þessi vekja 
athygli á mikilvægi mjólkur í daglegu 
fæði barna.  

Hugleiðsludagur unga fólksins 
Þriðjudaginn 9. október mynduðu 
nemendur og starfsmenn skólans 
hring í Vinaminni og stóðu með 
lokuð augun og hendur á brjósti í 3 
mínútur.  Um 5000 nemendur frá yfir 
50 skólum á landinu tóku þátt í 
þessari friðarstund. Veðrið var 
frábært og róin og  kyrrðin sem þetta 
skapaði var yndisleg. 9. október var 
afmælisdagur John Lennon og 
dagurinn sem Friðarsúlan er tendruð í 
Viðey fyrir von um frið í heiminum.

Kveðja frá  
starfsfólki Þjórsárskóla

Fréttir frá Þjórsárskóla

Það er alltaf mikið að gera í leikskóla-
num Leikholti. Börnin fást við spenn-
andi verkefni á hverjum degi og eru 
alltaf að læra eitthvað nýtt. Þau læra 
um vináttuna með bangsanum Blæ, 
íslensku málhljóðin með Lubba (bókin 
Lubbi finnur málbein), þau læra um 
fjölbreytileikann og fjölmenn ingu 
með sönglögum á öðrum tungu-
málum, þau læra um lýðræðið með 
því að kjósa um öðruvísi daga og svo 
margt margt fleira. 

Við erum búin að hafa tvo öðruvísi 
daga síðan í ágúst. Fyrri var kosinn  
Búninga- og útigrilldagur sá dagur 
varð reyndar bara búningadagur því 
það var ekki hægt að grilla vegna 

veðurs. En við bættum bara úr því 
 seinna í góðu veðri einn daginn og var 
þá poppað popp úti og grillað brauð 
á priki.  Síðari öðruvísi dagurinn var 
síðan Bókadagur og máttu þá allir 
koma með eina bók með sér í leik-
skólann.

Miklar framkvæmdir hafa verið í 
leikskólanum, garðinum og svæðinu 
í kring og eru börnin búin að vera 
agndofa yfir því að horfa á allar 
vinnu vélarnar.

Skólaheimsóknir elstu barnanna byrj-
uðu 4. október síðastliðinn og fór þá 
elsti árgangurinn sem er 2013 árgang-
urinn í skólabíl í Þjórsárskóla frá 
Leikholti um hálfníu um morguninn 
og komu aftur í Leikholt í hádeginu. 
Börnin hittu 1. og 2. bekk og fengu 
að vera með þeim í kennslustundum 
og frímínútum. Skólaheimsóknir eru 
hluti af samstarfi skólanna tveggja 
í Skeiða- og Gnúpverjahreppi um 
að brúa bilið á milli skólastiganna. 
Börnin fara í u.þ.b. 8 heimsóknir fyrir 
jól og u.þ.b. 8 eftir jól og enda á því að 
vera heilan dag í maí í Þjórsárskóla. 
Þetta samstarf hefur reynst vel og hafa 
börnin verið vel aðlöguð að aðstæðum 
í Þjórsárskóla og kennurum þegar þau 
byrja í 1. bekk. 

Haldinn hefur verið einn Umhverfis-
nefndarfundur, sem er liður í Græn-
fánastarfi okkar. Í umhverfisnefnd 
eru elstu tveir árgangarnir (2013 og 
2014) ásamt verkefnastjóra (Sirrý), 
deildarstjóra (Haukur) og starfsmanni 
í eldhús/ræstingu (Aleksandra). Á 
fundinum var fjallað um hvað um-
hverfisnefnd væri og hvað hún ætti að 
gera. Þar var einnig ákveðið að í vet-
ur skyldi vera þemað LÝÐHEILSA. 
Með því markmiði ætla börnin að 
skoða hvað gert er varðandi hreyf-
ingu, hollan mat og andlega líðan. 

Myndirnar eru víðsvegar úr starfi leik-
skólans.

Bestu kveðjur frá öllum í  
Leikholti

Leikskó l in
n

L e i k h o l t

Við óskum öllum gleðilegs nýs árs. 

Í lok nóvember fengum við loksins að 
fara í salinn okkar góða hér í Leikholti 
og hefur hann verið vel nýttur síðan.  

Í desember mánuði var að mestu 
jólaþema, skreyta, búa til skraut, jóla-
sveinahúfudagur, piparkökubakstur 

og að sjálfsögðu voru piparkökurnar 
skreyttar. Jólaballið var síðan haldið 
19. desember og var foreldrum, 
systkin um og öðrum boðið að koma 
og eiga jólalega stund með börn-
unum. Við byrjuðum á að fá jólaleikrit 
um Stúf og jólaköttinn frá Leikfélagi 
Selfoss sem dönsuðu svo með okk-

ur í kringum jólatréð með undirleik 
Magneu Gunnarsdóttur á píanó. Eftir 
ballið var síðan öllum boðið að fá sér 
piparkökurnar sem börnin voru búin 
að baka, mandarínur og kakó. Við 
þökkum öllum fyrir komuna og sam-
veruna á þessum degi.

Hér í Leikholti eru allir komnir í 
sína rútínu, hópastarf á sínum stað 
og marg vísleg verkefni. Þemað þessa 
vorönn verður dýrin í skóginum og 
vinátta – Öll dýrin í skóginum eiga að 
vera vinir.

Með bestu kveðjum frá öllum í Leikholti.

Atvinna

Verkefni forstöðumanns:

• Umsjón og eftirlit með eignum sveitarfélagsins. Þar eru með taldar 
fasteignir, gatna- og veitukerfi auk landssvæða.

• Umsjón framkvæmda 

• Umsjón Sorpþjónustu

• Rekstur áhaldahúss

• Umsjón vinnuskóla

• Samskipti við verktaka

• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við sveitarstjóra

Menntunar – og hæfniskröfur:

• Sveinspróf ásamt reynslu í bygginga- og/eða málmiðngreinum

• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

• Aukin ökuréttindi

• Skipulagsfærni og frumkvæði.

• Hreint sakavottorð

• Þekking á staðháttum er kostur 

Undir þjónustumiðstöð Skeiða- og Gnúpverjahrepps heyrir öll 
þjónusta og umsjón eigna og framkvæmda á vegum sveitarfélagsins. 
Þar eru meðtaldar allar fasteignir, veitur og landeignir ásamt ýmsu 
lausafé. Auk þess sorpþjónusta við íbúa og fyrirtæki. Umsjá vinnu-
skóla tilheyrir þjónustumiðstöð. Þjónustumiðstöðin rekur áhaldahús 
sem starfrækt er í nýju og vel útbúnu iðnaðarhúsnæði.

Um 100 % starf er að ræða. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjara-
samningi sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur til 4. febrúar næstkomandi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Kristófer Tómasson sveitarstjóri í símum 486-6100 og 861-7150.  

Umsóknum skal skila á netfang sveitarstjóra: kristofer@skeidgnup.is

Skeiða- og Gnúpverjahreppur auglýsir starf 
forstöðumanns þjónustumiðstöðvar laust til umsóknar.

Leikskólastjóri vill vekja athygli íbúa í 
Skeiða- og Gnúpverjahreppi á því að 
þeir sem ætla að fá leikskólavist fyrir 
börnin sín í leikskólanum Leikholti 
árið 2019 geri það sem fyrst. Þetta er 
til þess að hægt sé að gera ráð fyrir 
barnafjölda og starfsmannafjölda í 
húsi fram í tímann. 

Nánar um innritunarreglur er að 
 finna á www.skeidgnup.is og þar 
einnig er hægt að fylla út rafræna 
umsókn um leikskólavist eða hafa 
samband við Elínu Önnu í 895-2995 
eða leikholt@leikholt.is.  

Umsókn um leikskólavist í leikskólann Leikholt

Með bestu kveðjum, Elín Anna Lárusdóttir leikskólastjóri

Ábyrgðarmaður:
Kristófer A. Tómasson

Umsjón og umbrot:
RS-útgáfan/Stefán Þorleifsson
Heimasíða:  www.skeidgnup.is 

Netfang: frettabref@skeidgnup.is

Blaðinu er dreift ókeypis á öll heimili  
og fyrirtæki í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.  

Upplag:  350 eintök. 

Skilafrestur í næsta blað er:  
föstudaginn 8. feb

Útgáfudagur er viku síðar.

frettabref@skeidgnup.is

Munum eftir  
smáfuglunum
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1. Landsvirkjun. Kynning á fram-
kvæmdum. Albert Guðmundsson 
og Sveinn Kári Valdimarsson frá 
Landsvirkjun mættu til fundarins. 
Albert greindi frá áformum um fram-
kvæmdir við Sultartangavirkjun sem 
miða að því að auka afl hennar um 
8 megawött. Orkugeta eykst um 17 
GWh/ári. Aukið afl verður fyrst og 
fremst fengið með breytingu á vél-
búnaði. Sultartangavirkjunin hefur 
virkjunarleyfi fyrir 125 MW. Fyrirhug-
uð aflaukning virkjunarinnar kallar á 
breytt virkjunarleyfi. Sveinn Kári sagði 
frá umhverfisáhrifum. Framhjá rennsli 
mun minnka, minna rennsli verður  
um gamla farveg Þjórsár. Breytingin 
mun ekki hafa áhrif á lífríki. Strand-
lína lónsins mun ekki breytast og land-
notkun mun ekki breytast. Endanleg 
tilkynning um framkvæmdina verður 
send til Skipulagsstofnunar í lok  þessa 
mánaðar. Albert greindi frá því að 
Landsvirkjun hefði ákveðið að byggja 
upp nýjan veg að Hjálparfossi. Verkið 
verður unnið á næstkomandi vori.

Einnig sagði Albert frá því að ný brú 
verði lögð yfir Sultarstangaskurð um 
100 metrum ofan við núverandi brú, 
verklok áætluð 1 september 2019. 
Ástæður fyrir þeirri framkvæmd er 
að undirstöður undir eldri brú eru 
ekki nægjanlega góðar. Vegagerðin 
að Hjálp arfossi og brúargerðin verða 
unn in samhliða.

Albert sagði lauslega frá fyrirhugaðri 
göngubrú á Þjórsá austan við Búrfell. 
En Landsvirkjun mun standa að  þeirri 
framkvæmd. Hönnun stendur yfir. 
Stefnt er að því að framkvæmdum við 
brúna verði lokið í október 2020. Odd-
viti greindi Albert og Sveini frá friðlýs-
ingaráformum í Þjórsárdal.

2. Launakjör sveitarstjórnarfulltrúa 
kjörtímabilið 2018-2022. Launa-
kjör sveitarstjórnar voru 87.983 kr. til 
síðustu áramóta og tekur breytingum 
að óbreyttu samkvæmt launavísitölu 
frá 1. janúar sl. Ákvörðun um launak-
jör frestað til næsta fundar og sveit-
arstjóra falið að afla upplýsinga um 
launakjör kjörinna fulltrúa í öðrum 
sveitarfélögum.

3. Ákvörðun um fundartíma sveit-
arstjórnarfunda. Samþykkt að fund-
artímar verði áfram að öllu jöfnu 
fyrsta og þriðja miðvikudag í hverjum 
mánuði og hefjist fundirnir kl 9:00. 

4. Húsnæðisáætlun Skeiða- og 
Gnúpverjahrepps 2019-2025.

Sveitarstjóri greindi frá vinnu við gerð 
húsnæðisáætlunar fyrir Skeiða- og 
Gnúpverjahrepp 2019-2025. Stefnt 
er að því að húsnæðisáætlunin verði 
tilbúin á næsta fundi sveitarstjórnar. 
Sveitarfélagið hefur verið valið í til-
raunaverkefni á vegum Íbúðalána sjóðs 
er miðar að uppbyggingu íbúðar-

húsnæðis. Húsnæðisáætlun er ein af 
forsendum við þátttöku í því verkefni.

5. Ráðning starfsmanns í áhaldahús og 
fasteignaumsjón. Sveitarstjóri og odd-
viti greindu frá áformum um ráðningu 
starfsmanns í áhaldahús og fasteigna-
umsjón – forstöðumanni þjónustu-
sviðs. Allnokkrar umræður urðu um 
málið. Sveitarstjóra falið að semja 
auglýsingu og auglýsa eftir starfs-
manni.

6. Reykholt í Þjórsárdal uppbygging 
baðstaðar. Beiðni um umsögn. Lagt 
var fram erindi frá Skipulagsstofnun, 
undirritað af Matthildi Stefánsdóttur, 
þar sem óskað var umsagnar um hvort 
fyrirhuguð framkvæmd við byggingu 
hótels og baðstaðar í Þjórsárdal skuli 
háð mati á umhverfisáhrifum. Rauðu-
kambar ehf. sendi erindi til Skipulags-
stofnunar um málið. Með erindinu 
 fylgdi skýrsla unnin af verkfræðistof-
unni Eflu að ósk Rauðukamba ehf. 
Veitt ur er frestur til 11. janúar nk. 
Sveitar stjórn mótmælir þeim stutta 
fresti sem gefin er til að senda umsögn-
ina og felur sveitarstjóra að óska eftir 
því að fresturinn verði framlengdur til 
25. janúar nk. Samþykkt samhljóða að 
leita til Stefáns Gíslasonar umhverfis-
fræðings um álitsgerð vegna málsins. 

7. Markaðsstyrkur til fyrirtækja. Odd-
viti greindi frá markaðsstyrk sem gerð 
var af sveitarstjórn árið 2013.

Greinargerð um styrkinn er eftirfar-
andi: Eigendur og/eða leigjend ur að 
fasteignum, sbr.3. gr. laga um skrán-
ingu og mat fasteigna nr: 6/2001, í 
sveitarfélaginu Skeiða- og Gnúpverja-
hreppi geta sótt um markaðsstyrk, til 
að auka nýtingu viðkomandi atvinnu-
húsnæðis í sveitarfélaginu. 

Forsendur fyrir styrknum eru: 

1. Að umsókn sé dagsett og skýrt komi 
fram hvaða ár markaðsátakið fari 
fram. 

2. Að í umsókn komi fram staðsetning 
og fasteignanúmer fasteignarinnar 
skv. fasteignaskrá. 

3. Að umsækjandi sé eigandi fasteign-
arinnar eða hafi umboð eiganda til að 
taka við styrknum. Í því sambandi ber 
að minna á 23.gr. laga nr:36/1994. 

4. Að umsækjandi lýsi skriflega í  hverju 
markaðsátakið sé fólgið og áætl aður 
heildarkostnaður á árinu. Tekið skal 
sérstaklega fram ef um sam eiginlegt 
markaðsátak vegna tveggja eða fleiri 
atvinnuhúseigna, klasasamstarf er að 
ræða. 

5. Ef umsækjanda dettur ekki í hug 
neitt markaðsátak eða getur rökstutt 
að þess sé ekki þörf getur hann sótt 
um á grundvelli verkefna sem fela í sér 
aukna sjálfbærni, umhverfisþættingu, 
kynjajöfnunar og lýðræðisþróunar. 

6. Styrkurinn er að hámarki kr. 
250.000 á ári. 

7. Styrkurinn er reiknaður út frá sömu 
forsendum og í sömu hlutföllum og 
fasteignaskattar að frádregnum 1,32% 
af sama stofni, sbr. 3 gr.laga um tekju-
stofna sveitarfélaga nr:4/1995 þó aldr-
ei hærri en 25% af fasteignagjöldum 
viðkomandi eignar. 

8. Sveitarstjórn er heimilt að hafna 
umsókn teljist hún ekki fullnægja skil-
yrðum.

Samþykkt samhljóða að markaðs-
styrkur verði áfram í boði með sömu 
skilyrðum.

8. Sala iðnaðarhúsnæðis til björgun-
arsveitarinnar Sigurgeirs. Lagt fram 
erindi frá formanni björgunar-
sveitinni Sigurgeir um kaup á hluta 
sveitarfélagsins í húseigninni Suður-
braut 1. Samþykkt samhljóða að 
selja  björgunarsveitinni eignina á 
fasteignamatsverði. Samþykkt að hluti 
greiðslan verði formi styrks. Sveitar-
stjóra falið að ganga frá samningi við 
stór Björgunarsveitarinnar.

9. Samningur við björgunar-
sveitina Sigurgeir. Lögð fram drög að 
endurnýj un samnings milli sveitar-
félagsins og björgunarsveitarinnar 
Sigurgeirs. Sveitar stjóra falið að  ganga 
frá samningi við stjórn björgunar-
sveitarinnar

10. Reglur um atvinnuuppbygg-
ingarsjóð. Lagðar fram reglur um 
atvinnueflingarsjóð Skeiða- og 
Gnúpverjahrepps. Sjóðurinn var 
stofnaður árið 2010 með tilh  eyrandi 
regl um. Samþykkt að sjóðurinn verði 
starfræktur til 1. júní 2022. Umsóknar-
frestur verði til 1. apríl ár hvert og út-
hlutað verði úr sjóðnum 1. maí sama 
ár. 

11. Beiðni um framlag úr atvinnu-
eflingarsjóði- Hraunvellir. Afgreiðslu 
frestað þar til að úthlutun kemur. 

12. Gjaldskrá gatnagerðargjalda í 
Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Sveitar-
stjóri lagði fram og kynnti nýja 
gjaldskrá gatnagerðargjalda. Er hún 
í megindráttum uppfærð frá eldri 
forsend um.

Gjaldskrá samþykkt samhljóða. Sveit-
arstjóra falið að senda gjaldskrá til 
auglýsingar í stjórnartíðindum.

Gjaldskráin er eftirfarandi:

GJALDSKRÁ fyrir gatnagerðargjald í 
þéttbýli í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

1. gr. 
Almenn heimild.

Af öllum nýbyggingum, svo og stækk-
unum eldri húsa, hvort sem er á 
eignar lóðum eða leigulóðum í þéttbýli 
í Árnesi og Brautarholti, Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi.

Skal greiða gatnagerðargjald til 
sveitar sjóðs samkvæmt gjaldskrá þess-
ari. Um gatnagerðargjald fer að öðru 
leyti eftir lögum um gatnagerðargjald 
nr. 153/2006 og reglugerð um gatna-
gerðargjald nr. 543/1996.

2. gr. 
Ráðstöfun gatnagerðargjalds.

Gatnagerðargjaldi skal varið til gatna-
gerðar í þéttbýli í Árnesi og Brautar-
holti, Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

Skal nota það til greiðslu kostnaðar 
við undirbyggingu götu með tilheyr-
andi lögnum, þ.m.t. vegna götulýs-
ingar, við lagningu bundins slitlags 
og gangstétta, gerð umferðareyja, 
gangstíga og opinna svæða. Innifalið 
í gatnagerðargjaldi er ein mæling fyrir 
staðsetningu og hæðarsetningu bygg-
ingar og staðsetningu lóðarmarka.

3. gr.
Grunnur gatnagerðargjalds.

a) Grunnur gatnagerðargjalds er byg-
gingarkostnaður á fermetra í vísi-
töluhúsi fjölbýlis samkvæmt útreikn-
ingi Hagstofu Íslands á grundvelli laga 
nr. 42/1987.

Gjaldflokkar eru þrír og skal viðeigan-
di hundraðshluti af byggingarkostnaði 
vísitöluhúss fjölbýlis lagður á hvern 
fermetra nýbyggingar.

3%
Einbýlishús með bílgeymslu 
Parhús með bílgeymslum 
Raðhús með bílgeymslum 
Fjölbýlishús með bílgeymslum

2%
Verslunar-, þjónustu- og annað 
húsnæði 
Iðnaðarhúsnæði

1%
Hesthús 
Útihús gróðurhús o.fl. tengt land-
búnaði

b) Flatarmál byggingar skal reikna 
eftir ÍST 50. Af endurbyggingu þaka 
íbúðarhúsa, án aukningar á nýtingu 
skal ekki greiða gatnagerðargjald.

c) Fyrir lagnakjallara og glerskála með 
gagnsæju þaki greiðist ekki gatna-
gerðargjald.

d) Fjárhæð gatnagerðargjalds breyt-
ist 1. dag hvers mánaðar í samræmi 
við breytingu á byggingarkostnaði 
vísitöluhússins fjölbýlishúss (nóvem-
ber 2018 kr. 220.334).

4. gr. 
Lágmarksgjald.

Við ákvörðun lágmarksgatnagerðar-
gjalds skal að jafnaði miðað við eftir-
farandi stærðir:

Einbýlishús með bílgeymslu 160 m2 
pr. íbúð 
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Parhús með bílgeymslum 115 m2 pr. 
íbúð 
Raðhús með bílgeymslum 105 m2 pr. 
íbúð 
Fjölbýlishús með bílgeymslum og 
sameign 115 m2 pr. íbúð

Lágmarksgjald skal þó aldrei vera 
hærra en skv. 3. gr. laga nr. 153/2006.

5. gr.
Greiðsluskilmálar.

Heimilt er að haga greiðslu gatna-
gerðargjalds sem hér segir: Inn-
an þriggja mánaða frá undirskrift 
lóðarleigusamnings eða útgáfu bygg-
ingarleyfis á eignarlóð skal greiða 25% 
af álögðu gatnagerðargjaldi, 75% þegar 
lokið er lagningu bundins slitlags á 
viðkomandi götu.

6. gr. 
Endurgreiðsla gatnagerðargjalds.

Gatnagerðargjald skal endurgreitt í 
eftirtöldum tilvikum:

a) Ef lóðarhafi skilar úthlutaðri lóð eða 
ef lóðarúthlutun er afturkölluð.

b) Ef gatnagerðagjald hefur verið greitt 
í tengslum við útgáfu byggingarleyfis, 
en leyfið fellur úr gildi.

Endurgreiðslu gatnagerðargjalds skv. 
a-lið er heimilt að fresta þar til lóð er 
úthlutað að nýju, en þó ekki lengur en 
sex mánuði.

Frestur til endurgreiðslu er í öðrum 
tilvikum einn mánuður frá því að 
lóðarhafi krefst endurgreiðslu gatna-
gerðargjalds skv. b-lið.

Gatnagerðargjald skal endurgreitt og 
verðbætt, án vaxta, miðað við breyt-
ingu á vísitölu byggingarkostnaðar, 
frá því lóðarhafi greiddi gatnagerðar-
gjaldið til endurgreiðsludags.

Við framkvæmd ákvæða þessarar 
grein ar skal stuðst við 9. gr. reglugerðar 
um gatnagerðargjöld

nr. 153/2006.

7. gr.
Afturköllun lóðarúthlutunar og 
heimild til afturköllunar byggingar-
leyfis, ef gatnagerðargjald er ekki 
 greitt.

Nú greiðir lóðarhafi ekki gatna-
gerðargjald á tilskyldum tíma og er 
hreppsnefnd þá heimilt að afturkalla 
byggingarleyfið og/eða lóðarúthlutun 
og skal kveða svo á í úthlutunar eða 
byggingarskilmálum.

Hafi teikningar af fyrirhuguðu húsi 
ekki borist byggingarnefnd til sam-
þykktar innan 6 mánaða frá úthlut-
un lóðar, fellur lóðarúthlutun úr gildi 
og endurgreiðast þá gatnagerðargjöld 
samkvæmt 6. gr. a-lið.

Byggingarfrestur er 12 mánuðir, þ.e. 
að lóð fellur aftur til sveitarsjóðs hafi 
framkvæmdir ekki verið hafnar innan 
þess tíma frá veitingu byggingarleyf-
is, nema leyfið hafi verið háð öðrum 

skilmálum um byggingarfrest.

8. gr. 
Ábyrgð á greiðslu gatnagerðargjalds.

Lögveðsréttur.

Lóðarhafi leigulóðar og eigandi eign-
arlóðar ber ábyrgð á greiðslu gatna-
gerðargjalds.

Gatnagerðargjald er ásamt áfölln-
um vöxtum og kostnaði tryggt með 
lögveðsrétti í viðkomandi fasteign 
með forgangsrétti fyrir hvers konar 
samningsveði og aðfararveði.

9. gr.
Áfangaskipting framkvæmda.
Í þeim tilvikum að lóðarhafi eða 
lóðar eigandi ætli að byggja í áföngum, 
get ur hreppsnefnd heimilað áfanga-
skiptingu gatnagerðargjalds og skal 
þá gatnagerðargjald hverju sinni vera 
skv. gjaldskrá sem í gildi er þegar 
byggingar leyfi hvers áfanga er útgefið.

Umsækjandi skal taka það sérstaklega 
fram í umsókn um úthlutun lóðar að 
hann ætli að reisa fyrirhugað mann-
virki í áföngum.

Verði áfangaskipting heimiluð falla 
áætluð gjöld í gjalddaga í samræmi 
við samþykkta áfangaskiptingu eða 
samþykktir hreppsnefndar.

10. gr.
Eldri samningar og skilmálar um 
gatna gerðargjöld.

Samningar um gatnagerðargjöld af 
tilteknum lóðum, sem lóðarhafar eða 
lóðareigendur hafa gert við Skeiða- 
og Gnúpverjahrepp fyrir gildistöku 
gjaldskrár þessarar, svo og skilmálar

varðandi gatnagerðargjöld, sem 
hreppsnefnd Skeiða- og Gnúpverja-
hrepps hefur sett fyrir sömu tímamörk 
og lóðarhafi eða lóðareigandi hefur 
undirgengist, halda gildi sínu, sbr. 2.

tölulið í ákvæði til bráðabirgða í lögum 
nr. 17/1996, nema aðilar séu um annað 
sáttir.

11. gr.
Gildistaka.

Gjaldskrá þessi er samin og samþykkt 
af sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverja-
hrepps þann 9. janúar 2019, skv. 
heimild í lögum nr. 17/1996 um gatna-
gerðargjald og 11. gr. reglugerðar um 
gatnagerðargjald nr. 543/1996.

Gjaldskráin öðlast gildi við birtingu í 
B-deild Stjórnartíðinda.

13. Kosning fulltrúa í Héraðs nefnd 
Árnesinga. Samþykkt samhljóða 
að Björgvin Skafti Bjarnason verði 
aðalfulltrúi og Einar Bjarnason til 
vara. Auk þess samþykkt að Ingvar 
Hjálmars son verði áheyrnarfulltrúi.

14. Fjárhagsmál–Sjóðstreymisáætlun- 
fjárþörf janúar–apríl 2019. 

Sveitarstjóri lagði fram sjóðs-
teymisáætlun fyrir sveitarsjóð janúar – 

Allar fundargerðir má  
finna á www.skeidgnup.is

Rekstur Skeiðalaugar
Skeiða- og Gnúpverjahreppur óskar eftir aðila til að taka 
tímabundið að sér rekstur Skeiðalaugar frá 1. apríl 2019. 

Áhugsamir setji sig í  samband við Kristófer Tómasson sveitar-
stjóra fyrir 30. janúar í síma 486-6100 eða  sendi  erindi  á 
 netfangið:   kristofer@skeidgnup.is  

Gámasvæðin
Opnunartími:

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

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

Fata- & dýragámar eru opnir allan sólarhringinn

Tekið er við garðaúrgangi úr jurtaríkinu í Skaftholti alla daga  
(Til vinstri á heimreið)

Áburðarpokar eru tveggja laga og ytra byrðið er endurvinnanlegt 
en innra byrðið fer í almennt sorp.  
Ekki er tekið við þessari vöru óflokkaðri.

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

Gjaldfrjáls úrgangur: Hreinar plastumbúðir. Annað flokkað plast (hreint). 
Bylgjupappi. Dagblöð/tímarit/pappír. Fernur. Flokkaðir málmar. Hjólbarðar.

Umsjónarmaður:  Jón F. Sigurðsson GSM: 893-7016

NESLAUG
Sími: 486-6117 Sími: 486-5500

Mánudaga: 18-22 
Fimmtudaga: 18-22

SKEIÐALAUG

Umsjónarmaður: 
Eyþór Brynjólfsson s: 897-1112  eythorb@gmail.com  

Miðvikudaga: 17-22 
Laugardaga: 13-18

apríl 2019. Rekstur er í jafnvægi. Sveit-
arstjóri lagði fram beiðni um heimild 
til töku yfirdráttarláns á veltureikn-
ingi sveitarfélagsins allt að 20.000.000 
kr. frá 10. janúar til 30. apríl 2019. 
Samþykkt samhljóða að veita sveitar-
stjóra umbeðna heimild.

15. Ákvörðun um styrk til inntöku 
á ljósleiðara. Sveitarstjóri lagði fram 
tillögu um að styrkur til inntöku 
ljósleiðara verði hækkaður úr 100.000 
kr. í 150.000 kr. pr. nýja tengingu. 
Samþykkt samhljóða.

 
Viðbragðsáætlun  

Almannavarna  
-samfélagsleg áföll- 

Skýrslan fyrir Skeiða- og 
Gnúpverjahrepp var gefin út á  

síðasta ári. 

Hún er fáanleg á skrifstofu 
sveitar félagsins og  

má hana einnig finna á  
www.skeidgnup.is 
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Áform um friðlýsingar 
Umhverfisstofnun og Skeiða- og Gnúpverjahreppur kynna hér með áform 
um friðlýsingu svæðis í Þjórsárdals sem nær m.a. til Gjárinnar, Háafoss og 
nágrennis í samræmi við 50. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013.

Umhverfisstofnun, ásamt sveitarfélaginu Ölfusi, Hveragerðisbæ og um ráð-
endum ríkisjarða, að höfðu samráði við Ríkiseignir, kynnir hér með áform 
um friðlýsingu Reykjatorfunnar í Ölfusi.

Áform um friðlýsingu eru kynnt í samræmi við 2. mgr. 38. gr. náttúru-
verndarlaga. Gert er ráð fyrir að svæði sem ekki eru á framkvæmdaáætlun 
náttúruminjaskrár skuli kynnt sérstaklega.

Frestur til að skila athugasemdum við áform um friðlýsingu er til og með 
18. febrúar 2019. Athugasemdum má skila á heimasíðu Umhverfisstofnunar, 
með tölvupósti á netfangið ust@ust.is eða senda með pósti til Umhverfis-
stofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík. Nánari upplýsingar má finna 
á www.umhverfisstofnun.is

Verður haldið laugardaginn 2. febrúar 
næstkomandi í Torfdal á Flúðum. 
Mótið verður með sama sniði og í 
fyrra. Tveir eða fleiri inná í einu, riðið 
eftir þul og dómarar gefa tölur. Líkt og 
í fyrra ætlum við að hafa opinn flokk 
opin öllum. Gestir eru einnig vel-
komnir en þeir greiða 500 kr meira í 
skráningargjald. Einnig ætlum við að 
leyfa unglingum og ungmennum að 
skrá sig í opinn flokk ef þau vilja. Við 
ætlum að veita verðlaun í lok dags.

Pollastundin okkar verður á staðn-
um. Hún byrjar 12:30 og verður inn 
í reiðhöllinni. Skráning hefst klukkan 
12:00 og mótið hefst klukkan 13:00.

Hestur þarf ekki að vera í eigu 
Smárafélaga til þess að mega taka þátt. 
Við hvetjum alla okkar Smáramenn að 
mæta og hafa gaman saman á fyrsta 
vetrarmótinu okkar.  ATH! posi ekki 
á staðnum 

Mótanefnd áskilur sér þann rétt að 
færa mótið inn í reiðhöll ef illa viðrar

Flokkarnir eru:

Pollaflokkur (Þrautabraut inni í 
reiðhöll) 
Barnaflokkur 
Unglingaflokkur 
Ungmennaflokkur 
Áhugamannaflokkur 
Opinn flokkur (Opinn öllum)

PS: Við viljum minna á dagsetning-
arnar á næstu tveimur vetrarmótum, 
2. mars og 6. apríl !  Fylgist með á Face-
booksíðu Smára.  Hlökkum til þess að 
sjá ykkur í Torfdal 2. febrúar n.k.

Mótanefnd

Aðalfundur Smára verður haldinn í 
Reiðhöllinni á Flúðum sunnudaginn 
27. janúar kl. 20:30

Dagskrá fundarins:

1. Fundargerð síðasta aðalfundar lesin 
upp 
2. Endurskoðaðir reikningar félagsins 
lagðir fram til samþykktar 

3. Skýrsla stjórnar 
4. Skýrslur nefnda 
5. Lagabreytingar ef fram koma 
6. Kosning stjórnar og varastjórnar 
7. Kosning tveggja skoðunarmanna 
reikninga og tveggja til vara  
8. Ákvörðun félagsgjalds 
9. Fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár 
lögð fram  
10. Önnur mál

Kjósa þarf formann til eins árs og 
meðstjórnendur til tveggja ára til að 
stýra félaginu okkar og leiða það áfram 
í starfi sem byggir á góðum grun-
ni. Þeir sem hafa hug á að bjóða sig 
fram til stjórnarstarfa hafi samband 
við  stjórn Smára á netfangið smari@
smari.is. 

Þeir sem hafa áhuga á málefnum 
félagsins og framtiðarstörfum þess eru 
hvattir til að mæta á fundinn. 

Léttar veitingar verða í boði félagsins. 
Kveðja, stjórn hestamannafélagsins Smára. 

Fyrsta vetrarmót Smára Aðalfundur Smára
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Tökum að okkur alla  
almenna smíðavinnu

Einkatímar hjá  
Rósu Birnu Þorvaldsdóttur 

Boðið verður uppá einkatíma hálfs 
mánaðarlega í reiðhöllinni á Flúðum 
í vetur. Þetta eru almennir reiðtímar 
þar sem lögð verður áhersla á góða 
reiðmennsku og skilvirkar ábending-
ar. Hver einkatími er 30 mínútur og 
bæði verður hægt að skrá sig í stakan 
tíma og á heilt námskeið. 

Námskeiðið byrjar um miðjan febrúar, 
alls verða sex skipti . Verð 5000 kr fyrir 
hálftíma, skráning á smari@smari.is . 

Kveðja stjórn Smára 
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Þann 1. september síðastliðinn opnaði 
ný verslun að Austurvegi 21 (í Gamla 
bankahúsinu) á Selfossi með hei-
tinu VAX. Eigandi hennar er Sandra 
Grétars dóttir.

Sandra flutti á Selfoss fyrir þremur 
árum, keyrði á milli í vinnu á höfuð-
borgarsvæðinu í tvö ár en langaði 
að skapa sér, og jafnvel öðrum líka, 
 vinnu á heimaslóðum. Hún hafði farið 
á námskeið í ilmkertagerð í London 
og einnig kertagerð í Suður-Frakk-
landi og hugmyndin af fyrirtækinu 
varð til upp úr því.

Eins og nafnið gefur til kynna þá á 
vax að vera stór þáttur í fyrirtækinu, 
en Sandra ætlar að bjóða upp á ilm-
kerti sem hún gerir sjálf á staðnum og 
halda námskeið í ilmkertagerð. Einnig 
verður boðið upp á híbýlailma. 

Það er í raun grunnurinn að 
fyrirtækinu, en um það leyti sem hún 
fékk afhent húsnæði fyrir verslunina 
og málningarvinna fór af stað kom í 
ljós að hún varð að skipta um fram-
leiðanda að hráefninu í kertin. Hún 

tók þá ákvörðun að halda áfram og 
opna verslunina, finna sér nýjan fram-
leiðanda og koma kertagerðinni af 
stað eins fljótt og hægt væri.

Ýmsar vörur eru í versluninni og lögð 
áhersla á gæði og umhverfisvænt og 
gott hráefni. Fatnaður, klútar, sokkar 
og fleira frá Farmers market, skinn, 
húfur og hanskar frá Feldi, servíett-
ur, kort og fleira frá Reykjavík letter-
press, auk vöru til heimilins frá House 
Doctor og fleiri dönskum merkjum, 
svo eitthvað sé nefnt. 

Íslenskir listamenn og hönnuðir eru 
með vörur sínar, Erna Jónsdóttir 
leirlistakona er m.a. með postulínsegg 
og eggjaskálar, Kristján Egilsson 
frá Vestmannaeyjum með gifsegg 
og einn ig er hægt að fá lunda sem 
Kristján stoppar upp.

Hönnuðurinn Guðný Björk Pálmadótt-
ir hannar vörur úr umhverfisvænu 
hráefni undir nafninu Fabia design, 
stjörnumerkjaplatta, plöntustand og 
fleira býður hún upp á.

Sandra sjálf hefur alltaf haft gaman 
af hönnun og að búa til fallega hluti. 
Eggformið hefur alltaf heillað hana 
og hefur hún lengi verið að blása úr 
eggjum og búa til allskyns skrautegg 
úr þeim.

Sjón er sögu ríkari og um að gera að 
koma í heimsókn í VAX.

VAX verslun

Menningarferð  
Búnaðarfélags Gnúpverja

Búnaðarfélag Gnúpverja í sam-
starfi við Fjárræktarfélag Gnúpverja 
hyggur á menningarferð norður í 
Skagafjörð helgina 16.–18. nóvem-
ber. Fyrirhugað er að fara með vönd-
uðum hópferðabíl og gista tvær næt-
ur á Hótel Varmahlíð. Áhugaverðir 
staðir, menn og fyrirtæki í Skagafirði 
verða skoðuð í fylgd með staðkunn-
ugum.

Áhugasömum félagsmönnum er 
bent á fésbókarsíðu Búnaðarfélags 
Gnúpverja þar sem upplýsingar 
verða birtar jafnóðum og þær verða 
til. Óskað er eftir því að áhugasamir 
skrái vilja sinn til þáttöku á fésbókar-
síðunni eða með símtali til formanns  
Búnaðarfélagsins (Arnór 8917389) 
sem allra fyrst og í síðasta lagi þann 
24. október.

Íþróttavika Skeiða- og Gnúp-
verja hrepps í samvinnu við ÍSÍ

Finnst þér gaman að dansa?

Á Selfossi hefur verið starfræktur 
félags skapurinn “Dönsum á Selfossi” 
í um 6 ár. Við dansunnendur hittumst 
á hverjum þriðjudegi frá kl. 19.30 í 
Hliðskjálf, félagsheimili hesta manna. 
Dansarnir eru mjög fjölbreyttir, 
gömlu dansarnir, samkvæmisdans-
ar, línudans ar og margt fleira sem 
okk ur dettur í hug. Áhugi á dansi er 
mikilvægari en að kunna mörg spor, 
en það er boðið uppá kennslu fyrsta 
hálftíma áður en ballið byrjar. Ekki 
er nauðsynlegt að koma með dans-
félaga, bara mæta! Þetta er frábær 
hópur. 

Auk dansleikja á þriðjudögum erum 
við með línudans á mánudagskvöld-
um kl. 19.45 á sama stað. Byrjenda-
kennsla er frá kl. 19.00 - 19.45.

Aðgangseyri eru 500 kr. kvöldið, eitt 
skipti er frítt, hvort sem það er á balli 
eða línudansi. Fleiri upplýsingar vei-
ta Þórný í síma 8661260 eða Sigrun í 
síma 8575735 eða kíktu á Facebook 
“Dönsum á Selfossi”.

HUNDAFANGARI 
Ragnar Sigurjónsson

859-9559

Tónlistarnám og námskeið - fyrir fólk á öllum aldri

Örfá laus pláss í: Gítar, bassa, 

Hrunaprestakall
Kæru svei-
tungar

Ég vil  vekja 
sérstaka at hygli 
á tveim ur mess-
um framund-
an hjá okkur.  
Sunnudaginn 
21. október kl. 

11 verður fjölskylduguðsþjónusta í 
Stóra-Núpskirkju.  Að venju verður 
líf og fjör, biblíusaga og mikill söng-
ur.  Um kvöldið sama dag, kl. 20:30, 
verður síðan kvöldmessa með léttri 
tónlist í Hrepphólakirkju.  Þar mun 
kirkjukórinn flytja falleg dægurlög 
undir stjórn Stefáns Þorleifs sonar 
organista.  Í kvöldmessunum er hefð-
bundið messuform aðeins brotið upp 
og áhersla lögð á notalega umgjörð.

Af kirkjulegum málefnum úr héraði 
ber hæst að boðað hefur verið til auka 
héraðsfundar 30. október nk. til að 
ræða tillögur sem lúta að verulegri 
breytingu á prestakallaskipan í sýsl-
unni og raunar á landinu öllu.  Sam-
kvæmt tillögunum er gert ráð fyrir að 
allur neðri hluti Árnessýslu (Árborg, 
Flóinn, Ölfus, Hveragerði) sameinist 
í eitt prestakall þar sem munu starfa 
saman einn sóknarprestur og fjórir 
prestar.  Þá er gert ráð fyrir að Hruna-
prestakall og Skálholtsprestakall 
sam einist í eitt prestakall með 
tveimur prestum, sóknarpresti og 
presti.  Búast má við líflegum um-
ræðum um tillögurnar en þær verða 
lagðar fyrir Kirkjuþing sem kemur 
saman í byrj un nóvember.

Óskar Hafsteinn Óskarsson  
sóknarprestur

www.hruni.is 
facebook.com/hrunaprestakall

Stefnt er að því að halda íþróttaviku 
í Skeiða- og Gnúpverjahreppi 21.–28. 
október. Er það liður í íþróttaviku ÍSÍ 
sem stóð fyrir íþróttaviku í lok sept-
ember, eins og kunnugt er. 

Þar sem hér í sveit snýst að miklu 
 leyti, allt um sauðkindina í lok sept-
ember og byrjun október, ákvað 
menn ingar- og æskulýðsnefnd að hafa 
íþróttavikuna mánuði síðar.

Nefndin er þessa dagana að undirbúa 
íþróttavikuna og eru ýmsir aðilar kall-
aðir til samstarfs. Margar hugmyndir 
eru á lofti og vonandi að sveitungar 
á öllum aldri taki þátt en stefnt er að 
hreyfingu við allra hæfi s.s. skipu-
lögðum gönguferðum, dansi, sund-
kvöldi með ýmsum hreyfileikjum, 
hreyfibingói og leikjadegi, svo fátt 
eitt sé nefnt.

Íþróttavikan mun verða nánar auglýst 
í dreifibréfi og á heimasíðu sveitar-
félagsins. Fylgist með á heimasíðu 
sveitarfélagsins.

 

Með hreyfikveðju, 
menningar- og æskulýðsnefnd.

Tapað–fundið
Spunkuný lopapeysa,  

ljósgrá með  
hvítu hundamynstri,  

týndist í Reykja réttum  
þann 15. sept. s.l.  

 
Eigandinn er 11 ára drengur 

sem saknar hennar sárt.

Sá sem veit um afdrif hennar 
góðfúslega látið vita í síma 

486-5556.
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Móttökuritari óskast til starfa.

Laus er til umsóknar staða móttökuritara hjá Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita. Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita hefur 
meðal annars það hlutverk að annast lögbundin verkefni skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa fyrir aðildarsveitarfélög 
byggðasamlagsins. Aðsetur móttökuritara er að Dalbraut 12 á Laugarvatni. Byggðasamlagið þjónar sveitarfélögunum 
Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, Skeiða- og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi.

Starfssvið :
• Símsvörun.
• Skráning og meðhöndlun skjala.
• Svörun fyrirspurna sem berast embættinu, bæði í gegnum síma og tölvupóst.
• Önnur almenn skrifstofustörf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð almenn tölvukunnátta skilyrði.
• Reynsla af skrifstofustörfum með áherslu á skjalavinnslu er kostur.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og vilji til að kynna sér nýjungar og takast á við fjölbreytt verkefni.
• Góð þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Frekari upplýsingar um starf móttökuritara veitir Rúnar Guðmundsson í síma 480-5550 á skrifstofutíma.
Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök-
stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Starfið hentar báðum kynjum. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. janúar 2019 og berist á netfangið runar@utu.is 

Ég færi ykk ur 
bestu óskir um 
gleðilegt ár og 
hafið þökk fyrir 
það liðna. Það er 
nú ávallt þann ig 
að það bærast 
í brjósti manns 
t i l f i n n i n g a r 
þeg ar nýtt ár 

heilsar. Þær einkennast gjarnan af 
eftirvæntingu og trú á að framund-
an sé gott ár með góðri veðráttu og 
hagsæld. Í þetta sinn hef ég mikla trú 
á að almættið verði okkur gott á því 
ári sem er framundan.  Ég er sáttur 
við árið sem var að kveðja þó veðrátt-
an hefði mátt vera skemmtilegri. Ég 
þakka samstarfsfólki mínu fyrir afar 
gott samstarf á árinu sem var að ljú-
ka og öðrum íbúum fyrir samskiptin. 
Ég vil meina að starfsemi hverrar 
deildar fyrir sig í sveitarfélaginu sé í 
góðum farvegi. Ársreikningur 2018 
mun birt ast okkur í mars eða apríl. Þá 
ligg ja staðreyndir rekstrarins endan-
lega fyrir.  Ég á ekki von á öðru en 
árið 2018 verði skammlaust í rekstri 
sveitar félagsins.

Íbúafjöldinn í lok síðasta árs var 626 
og fækkaði talsvert á árinu. Skýringin 
er sú að verkamenn við byggingu 
Búrfells 2 hafa yfirgefið svæðið. En 
það mun fjölga á ný ef að líkum læt-
ur. Fjöldi fæddra barna á síðasta ári 
hér, gefur tilefni til væntinga um það. 
En það fæddust 10 börn. Sjaldan hafa 
árgangar verið stærri en það  í sveitar-
félaginu síðustu áratugi. Þvi ber að 
fagna. Gaman væri að sjá eigi minni 
árgang 2019.  

Sorpmálin
Sennilega eru flestir leiðir á þeim 
málaflokki. Nýjar tölur um flokkun 
sorp sem héðan fór á síðasta ári gefa 
til kynna að framför í þeim efnum. Ég 
má til með að hrósa fyrir það. Ég hvet 
í senn íbúa til að gera enn betur á nýju 
ári.  Það er mikil áskorun á gera betur 
í þessum efnum á næstu misserum. 
Betri flokkun þýðir einfaldlega lægri 
kostnað. Sorpmagn héðan minnkaði 
nokkuð á síðasta ári, eftir að hafa 
aukist umtalsvert ár frá ári.  Við mu-
num á næstunni heimsækja heim-
ilin og fyrirtækin í sveitarfélaginu. Í 
þeim heimsóknum verður fulltrúi frá 

sveitarfélaginu og annar frá Íslenska 
gámafélaginu. Farið verður yfir flokk-
unarleiðir og hlustað eftir rödd íbúa 
um sorpmálin. Með viðhorfskönnun 
sem fram fór á síð asta ári teljum við 
okkur hafa nálgast betur þá rödd og 
viðhorfin í þessum málum. En við 
ætl um semsagt að  vinna það lengra 
með heimsóknum og samtölum. Nú 
hafa gámsvæðin verið afgirt með 
rammlegum hætti og vona ég að það 
mælist vel fyrir. Það bendir allt til þess 
að sveitarfélögin á Suðurlandi muni 
þurfa að flytja óflokkaðan úrgang til 
útlanda í stað þess að urða hann hér. 
Sorpa hefur boðað að þar á bæ verði 
á næstunni hætt að taka við óflokk-
uðum úrgangi frá sveitarfélögum á 
Suðurlandi. Þetta mun að öllum lík-
indum kalla á aukinn kostnað, því 
miður. Nánar verður greint frá því 
síðar.

Þjónustumiðstöð -  
Áhaldahús
Sveitarfélagið hefur um langt skeið 
rekið áhaldahús. Það hefur nokkuð 
fjölþætt hlutverk. Undir það heyr ir 
meðal annars öll umsjón með fasteign-
um sem og viðhald allra eigna sveit-
arfélagsins, sorpþjón usta og vinnu-

skóli a ónefndu veitu- og gatnakerfi. 
Í bókhaldi sveitarfélags ins hefur áhal-
dahúsið lengi heitið þjónustumiðstöð. 
Að mínu mati er það mun betur lýsan-
di heiti á því, ég hef lagt áherslu á að 
það nafn verði tekið upp. Í sérhverju 
sveitarfélagið hefur miðstöð af þessu 
tagi mikla þýðingu. Þjónustusig ræðst 
ekki síst af því að þjónustumiðstöð 
sinni vel sínu hlutverki. Um þessar 
mundir er auglýst eftir starfsmanni í 
þjónustumiðstöðina. Það eru ýmsar 
ástæður fyrir því. Umsjónarmaður 
gámsvæðanna mun láta af störfum 
1. apríl næstkomandi. Innan fárra 
misseri mun núverandi starfsmaður 
þjónustumiðstöðvarinnar komast á 
aldursmörk. Krafa um hátt þjónustu-
stig meðal íbúa, aukin verkefni sem 
og  metnaður sveitarstjórnar til að 
veita sem besta þjónustu, hvetur okk-
ur til sækja fram í þessum efnum. 
Eins og kunnugt er, hefur sveitar-
félagið nýlega tekið í notkun nýtt og 
glæsilegt húsnæði undir starfsemi 
þjónustumiðstöðvarinnar.

Hvað er framundan?
Við sem stöndum að rekstri 
hreppsins, erum byrjuð að undirbúa 
ársuppgjör og fer vafalaust talsverður 
tími í það á næstunni. Nýtt skjalavis-
tunarkerfi er verið að innleiða. Krafan 
um vistun skjala minnkar ekki, síður 
en svo. Skipulagsmálin hafa tekið 
mikinn tíma að undanförnu og býst 
ég við nýja aðalskipulagið muni taka 
gildi í maí–júní nk. Framkvæmdir eru 
í deiglunni. Ljúka þarf við gangstí-
ga í hverfunum, auk gatnagerðar í 
Bugðugerði. Ef veðrátt an veður hag-
stæð áfram verður þess freistað að 
vinna í þeim málum á næstunni. Að 
ónefndum friðlýsingaráformum í 
Þjórsárdal. Von er til að friðlýsing á 
hluta Þjórsárdalsins verði orðin að 
veruleika í vor.

Menningin
Þorrablót er á næsta leyti. Eitt af því 
allra skemmtilegasta sem ég legg fyrir 
mig er að mæta á þorrablót. Njóta 
dásemdar matarins, samveru með 
sveitungum og ekki síst skemmti-
atriðanna, en margir leiksigrarnir hafa 
verið unnir á sviðinu í Árnesi á þeim 
árum sem ég hef átt heim ili í sveit-
arfélaginu. Mörgum hefur tekist vel 
að bregða sér í gervi sveitar stjórans. 
Mér þykkir vænt um að það skuli 
oft vera viðfangsefni.  Leikdeild umf 
Gnúpverja mun vera að æfa leikrit 
sem verður frumsýnt síðar í vet ur. Ég 
hlakka mjög til að sjá afrakst ur þess. 
Ég dáist að eljusemi félaganna í leik-
deildinni.

Umfram allt vona ég að framundan 
sé farsælt ár, með góðu heilsufari og 
hagsæld. Lifið heil.

Nú hækkar sólin á lofti 
Kristófer Tómasson sveitarstjóri




