Pési

Næsti Pési kemur út
17.mars 2016. Efni þarf
að berast í síðasta lagi
13.mars 2016.

Frá Bókasafni Hrunamanna
.
Bókasafnið er opið:
Mánudaga
Kl. 20-21
Þriðjudaga
Kl. 16-18
Miðvikudaga Kl. 16-18
Fimmtudaga
Kl. 16-18
Alltaf eitthvað nýtt efni í hverri viku.
Munið skilalúguna! 
Verið hjartanlega velkomin.
Bókasafn Hrunamanna
Félagsheimilinu
Sími: 480 6628
Netfang: bokasafn@fludir.is
Heimasíða: http://bokasafn.fludir.is/

Sundlaugin á Flúðum. Vetraropnun
Mánudaga til föstudaga:
17:00-21:00
Laugardaga og sunnudaga:
13:00-18:00

Tækjasalur í Íþróttahúsi. Vetraropnun
Mánudaga til fimmtudaga
16:00-21:30
Föstudaga: 13:00-18:00.Einnig er opið á laugardögum ef mót eru í gangi,
frá kl: 12:00-15:00

febr 2016
Ritstjóri og
ábyrgðarmaður
Jón G. Valgeirsson
Heimasíða: www.fludir.is

Umsjón. Svanhildur Pétursdóttir svanhildur@fludir.is

26. árgangur.
301.tölublað.
pesi@fludir.is.
Sími. 480 6600

Sveitarstjórapistill
Febrúarmánuður er runninn upp með sínum hefðbundna þorra. Góðu
fréttirnar eru reyndar þær að blessuð sólin er farin að lengja daginn þannig
að um munar og það er ansi fallegt að horfa í kringum sig þessa dagana.
Árlegt þorrablót Kvenfélagins var haldið um daginn og heppnaðist það í
alla staði vel. Gott framtak hjá þeim kvenfélagskonum sem í leiðinni
styrkja gott málefni. Það verður seint fullþakkað þessum fórnfúsa félagsskap sem við höfum í okkar kvenfélagskonum sem hafa afar þýðingarmikið
hlutverk í okkar samfélagi.
Nú hefur sveitarstjórn ákveðið að taka upp hvatagreiðslur, stundum kallaðir
tómstundastyrkir, frá og með síðustu áramótum. Hvatagreiðslurnar taka til
barna sem eru á grunnskólaaldri og geta numið kr. 10.000 á barn á hverri
önn eða samtals kr. 20.000 á ári á hvert barn. Ég hvet foreldra og forráðamenn að kynna sér þessa möguleika á heimasíðu sveitarfélagsins fludir.is
þar sem reglurnar koma fram ásamt umsóknarblaði um greiðslurnar.
Frestur til að sækja um hvatagreiðslur fyrir vorönn 2016 er til 1. maí nk. en
einnig verður minnt á þetta í Pésanum þegar nær dregur. Vonandi verður
þessi aðgerð til þess að hjálpa og jafna aðstöðumun foreldra til að láta
börnin taka þátt í margbreytilegu tómstundastarfi.
Eitt eilífðarmál er alltaf á borði okkar og það eru sorpmálin. Nú hefur verið
sendur út nýr sorpbæklingur til heimila og fyrirtækja, auk þess að vera aðgengilegur á heimasíðu sveitarfélagins, þar sem vakin er athygli á flokkun
sorps í sveitarfélaginu og ýmsum málum þeim tengd. Vil ég sérstaklega
vekja athygli á því að það eru ýmsir hlutir sem mega ekki fara í klósettin
eða fráveitukerfin okkar það getur valdið vandræðum og jafnvel
skemmdum þegar er verið að verka seyru í nýja kalkaranum okkar. Í bæklingnum og á heimasíðu okkar er komið nýtt sorphirðudagatal fyrir sveitarfélagið þar sem fram á að koma losunardagar fyrir grátunnu, blátunnu og
heyplast. Ég biðst velvirðingar á því að í janúarmánuði komu upp ákveðin
vandamál með upplýsingar og losunardaga en nú á þetta allt að vera komið
í rétt horf.
Þessu tengt þá hafa sveitarfélögin í Uppsveitum og Flóa skrifað formlega
undir samstarfssamning við Landgræðsluna vegna nýtingar á seyru til landgræðslu.
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Seyruverkefnið okkar er afar ánægjulegt verkefni sem vakið hefur verðskuldaða athygli og er það mitt mat að þetta verði fyrirmynd til framtíðar.
Þá liggur einnig fyrir að hin sveitarfélögin vilja semja við Hrunamannahrepp um að við sjáum um seyrusvæðið og er það í vinnslu. Það þýðir hins
vegar að við þurfum að bæta við okkur mannskap í áhaldahúsinu en það
er jákvætt að svona verkefni geti skilið eftir sig virðisauka í samfélaginu,
bæði atvinnulega og umhverfislega.
Annar samningur sem gengið hefur verið frá er endurnýjun á eldri samningi
við Golfklúbb Flúða um stuðning við unglingastarf GF. Það verður að
hrósa GF fólki fyrir mjög gott starf á liðnum árum en tilvist svona öflugs 18
holu golfvallar í sveitarfélaginu verður seint ofmetin. Hins vegar er meira
en að segja það að reka svona klúbb svo vel sé og af miklum metnaði. Ég
vil sérstaklega skora á sveitunga að nýta sér meira þá góðu hreyfingu og
félagsskap sem iðkun á golfi felur í sér.
Annað skemmtilegt verkefni sem er á lokametrunum er vinna við upplýsingaöflun fyrir nýja íbúa í Hrunamannahreppi. Upplýsingarbæklingur er í
lokavinnslu og hann ásamt gögnum frá leik- og grunnskóla verða síðan send
í þýðingu, bæði á pólsku og ensku. Það er mjög mikilvægt að við öll tökum
vel á móti öllum nýjum íbúum Hrunamannahrepps og sérstakan stuðning
þurfa þeir einstaklingar sem hafa annað móðurmál en íslensku. Það var því
gaman að sjá „pólska“ borðið á þorrablótinu um daginn sem sýnir að þetta
er allt hægt.
Það var gaman að taka þátt í degi leikskólans þann 5. febrúar sl. en eins og
kunnugt er þá er sett upp listasýning leikskólabarna með meiru í verslun
Samkaup Strax á Flúðum. Það er alltaf jafn gaman að sjá hvernig okkar
yngstu íbúar sjá heiminn fyrir sér. Varðandi leikskólann sjálfan þá hafa
verið hræringar í starfsmannamálum sem verið er að finna út úr. Þá hafa
einnig margir nýir starfsmenn komið til starfa en sem betur fer er hluti þess
fólks tilkomin vegna þess að börnunum er farið að fjölga aftur í leikskólanum. Það er einnig einkar ánægjulegt að í fyrsta skipti í langan tíma er
kominn karlkyns starfsmaður í leikskólann og er það til eftirbreytni. Vil ég
eindregið hvetja minn þjóðflokk að sækja um störf í leikskólanum í framtíðinni.
Hvað varðar skólamál má minnast á að fram fer svokallað ytra mat á Flúðaskóla á næstu vikum á vegum Menntamálastofnunar. Það er afar ánægjulegt
að við höfum verið dregin út úr þessum matspotti en það er alltaf mjög gott
að sjá hvað gests augun líta okkar stofnanir.
Ég vil síðan óska öllum góðs þorra og enn betri góu.
Jón G. Valgeirsson
Sveitarstjóri
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Skrifstofa Hrunamannahrepps.
Opnunartími .
Mánudaga til föstudaga: 09:00-12:00 og 13:00-16:00

ATVINNA
Starfsmann vantar í 100% starf hjá
Áhaldahúsi Hrunamannahrepps og Hitaveitu Flúða.
Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á veitustarfsemi.
Upplýsingar gefa Jón Valgeirsson: jon@fludir.is
og Hannibal Kjartansson: hannibal@fludir.is,
eða á skrifstofunni í síma 480 6600 á skrifstofutíma.
Umsóknarfrestur er til 26. febrúar 2016.

Leikskólabörnin sungu í“búðinni“ á
leikskóladaginn.

Þessar 16 tommu velmeðfarnar álfelgur,
gata deiling 5x100, eru til sölu á
50.000kr. Passa m.a. undir Toyota
Avensis árgerð 2008 og eldri. Á sama
stað eru til þessi glænýju heilsársdekk frá
Sava, 205/55R16, fást á
60.000kr.
Áhugasamir geta haft samband við Kristján
Geir í síma 8638543
eða gegnum stjanigu@simnet.is
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Nýr TAXI á
svæðinu sem mun þjónusta Grímsnesið,
Bláskógabyggð, Hrunamannahr og Gnúpverjahr.
Og allar sumarbústaðabyggðir á þessum svæðum
eftir bestu getu.
TAXI DRIVER
Sími: 7760810 & 7831224

VIOLA snyrtistofa
Högnastíg 1 Flúðum.
GUINOT húðvörur fyrir dömur og herra
ALESSANDRO naglalökk og gloss
Meðferðir: Andlitsbað – Húðhreinsun – Fótsnyrting
– Handsnyrting – Vaxmeðferðir – Litun og plokkun.
Tímapantanir í Síma 856-1599

Kynnið ykkur fjölbreytta viðburðadagskrá á
www.upplit.is –allir velkomnir
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REIÐNÁMSKEIÐ FYRIR BÖRN OG UNGLINGA
Fyrirhugað er að halda reiðnámskeið í Reiðhöllinni á Flúðum fyrir
börn og unglinga.
Áherslur námskeiðsins miða við þjálfun knapa og hrossa með keppni í
huga og verður námskeiðið keyrt samhliða Uppsveitadeild æskunnar í
samstarfi við hestamannafélagið Loga.
Kennari verður Guðrún Svanhvít Magnúsdóttir.
Dagsetningar:
Mánudagur 15. febrúar
Mánudagur 22. febrúar
Mánudagur 29. febrúar
Mánudagur 7. mars
Mánudagur 14. mars
Mánudagur 11. apríl
Skráning á smarakrakkar@gmail.com fyrir 12. febrúar
Námskeiðsgjald 8.000,Mótadagar Uppsveitadeildar æskunnar eru:
Laugardagur 5. mars
Laugardagur 16. apríl
Laugardagur 7. maí

Halló, halló.
Við krakkar á leikskólanum Undralandi erum mikið í tónlist og einn
þátturinn í tónlistinni er að dansa og það er svo gaman að hafa
slæður með í dansinum, þær lífga svo uppá hreyfinguna finnst
okkur, en við eigum ekki margar stórar slæður svo við erum að vona
að einhverjir í Hrunamannahreppi geti séð af slæðum til að gefa
okkur á leikskólanum til að leika með bæði í
hlutverkaleikjum og tónlist, eins eru drusluföt vel þegin, í hlutverkaleikinn.
Þakklæti fáið að launum.
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PÖBBAKVÖLD Á GRUND
Laugardagskvöldið 20. febrúar verður
pöbbakvöld á Kaffi Grund.

Bjartur Logi, trúbador,
spilar og syngur.

Pizzukynning
Rizzo pizzur, nýjar tegundir, frítt að smakka.
Kaldur í dós, 0,5 l á kr. 750,-.

Söngur og gleði frá kl. 21:00
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Opnunartími Versl. Strax.
Mánudaga til föstudaga
09:30-18:00
Laugardaga
10:00-18:00
Sunnudaga
11:00-17:00
Verið velkomin.
Starfsfólk Versl.Samkaup strax
á Flúðum.
Sími 486 6633
fludir@samkaupstrax.is<mailto:fludir@samkaupstrax.is

Sumarvinna
Óskum eftir starfsfólki í sumarvinnu við
almenn afgreiðslustörf.
Helst ekki yngri en 18 ára.
Æskilegt að umsækjandi sé reyklaus
og reglusamur.
Upplýsingar fludir@samkaupstrax.is
og á samkaup.is
8 liða úrslit bikarkeppninnar í blaki karla.

Hrunamenn - HK
í Íþróttahúsinu á Flúðum
þriðjudaginn 23. febrúar kl: 20:00.
Komið og sjáið Hrunamenn
keppa við Íslandsmeistara HK.
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Frá undirritun samstarfssamnings Landgræðslunnar og uppsveita
Árnessýslu og Flóa, um nýtingu seyru til landgræðslu

S.S. fréttir.
Sameiginlegur deildafundur Sláturfélags Suðurlands, í Skeiða-Gnúpverja og
Hrunamannahreppum, verður haldinn í félagsheimilinu Árnesi miðvikudaginn
24. febr. nk. kl. 20.30. Steinþór forstjóri fer yfir rekstur félagsins sl.
ár. Fulltrúi búvörudeildar verður á staðnum. Þá mun Sigurður Ingi Jóhannsson landbúnaðarráðherra ræða stöðu mála í bændasamfélaginu, um þessar
mundir. Kæru sveitungar, vænti þess að þið sjáið ykkur fært að
mæta. Veislukaffi í boði S.S.
Að öðru. Næsta þjónustuslátrun sauðfjár verður miðvikudaginn 16. mars
nk. Því miður hafa verið talsverð brögð af því að félagið fái skítugt fé í
þessar slátranir. Mjög erfitt er að meðhöndla slíkt án þess að afurðin mengist
og spillist, og hefur Matvælastofnun gert athugasemdir. Af ofangreindum
orsökum er félagið knúið til að setja kröfur um að framvegis verði allt fé sem
kemur í þjónustuslátrun rúið á kvið, klofi og bringu innan tveggja vikna fyrir
slátrun. Ef óhreint fé kemur til slátrunar verður verðskerðing sem nemur 2.000
kr. á stykki. Gæðaeftirlit S.S. og dýralæknir frá Mast munu meta hvort féð
telst skítugt. Flutningur og slátrunin sjálf, er mjög kostnaðarsöm. Af þeim
sökum er ekki hægt að greiða meira en 90% af verði sl. hausts, fyrir þetta innlegg.
Kv. Jóhanna Hrafnkelsstöðum.
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Símanúmer Heilsugæslustöðvarinnar
í Laugarási 432-2770.
Aðalnúmer Heilbrigðisstofnunar á Selfossi 432-2000

í síma:

Hár-Hrun
Klippi í Félagsheimili Hrunamanna
Vinsamlegast pantið tíma
486-5535 og 899 9665
Inga Birna.

Fótaaðgerðarstofan Heimalandi auglýsir!
Opið á miðvikudögum.
Tímapantanir í síma: 863 0433.
Athugið!! gjafakort til sölu.
Allir velkomnir!
Sólveig Jóhannsdóttir Löggiltur fótaaðgerðarfræðingur
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Opið hús hjá Björgunarfélaginu Eyvindi á 112 daginn.
Þann 11 febrúar er alþjóðadagur neyðarlínunnar 1-1-2. Af því
tilefni ætlar björgunarfélagið Eyvindur að hafa opið hús hjá sér
frá kl 18:00-21:00 Hægt verður að skoða búnað sveitarinnar og
kynna sér starfsemina.
Þá verður m.a boðið upp á mælingu á blóðsykri,
blóðþrýstingi. Einnig verður kynning á sjálfvirku
hjartastuðtæki. Kl 18:30, 19:30 og 20:30
Hlökkum til að taka á móti ykkur.
Björgunarfélagið Eyvindur.
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Árshátíð
Félags eldri Hrunamanna
verður haldin í Félagsheimilinu fimmtudaginn 18. febrúar.
Húsið opnar kl. 19:00 og borðhald hefst kl. 19:30. Takið með
ykkur gesti og við vonumst til að sjá sem allra flesta.
Á borðum verður þriggja rétta kvöldverður frá Hótel Flúðum.
Jón Bjarnason frá Skeiðháholti verður
veislustjóri. Skemmtiatriði.
Miðapantanir þurfa að berast fyrir
mánudaginn 15. febrúar til
Önnu Bjarkar í síma 486 6639,
Bjargar í síma 486 6639/ 864 6639
eða Lofts í síma 486 6715/ 863 7915.
Miðaverð er 5.500 kr.
Með kærri kveðju,
nefndin

Vantar þig hóp af öflugum unglingum í átaksvinnu.
Nú í vor ætlar unglingadeildin Vindur sem í eru krakkar úr Hrunmanna-,
Skeiða- og Gnúpverjahreppi að leggja land undir fót og fara að heimsækja björgunarsveitarkrakka í Noregi.
Því eru þau núna í fjáröflunum til að standa straum af kostnaði við
ferðina.
Eitt af því sem þau ætla að gera til fjáröflunar er að taka að sér vinnu. Ef
þú ert með verkefni/vinnu sem hópur af öflugum unglingum gæti unnið
fyrir þig er um að gera að hafa samband við okkur.
Allar nánari upplýsingar eru hjá Halldóru í síma 892-1276 eða í tölvupósti á netfangið fossari@simnet.is
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Selfossi 1.febrúar 2016.
Kæru viðskiptavinir.
Frá og með 1.febrúar 2016, hefur Eimskip/
Flytjandi Selfossi, tekið við dreifingu og þjónustu
við uppsveitir Árnessýslu. Um leið og við þökkum
Flúðaleið fyrir áralanga þjónustu við svæðið,
hlökkum við til að taka við henni og þjónusta
svæðið áfram með góðri þjónustu.
Daglegar ferðir verða frá Selfossi og verða sem hér
segir:
Mánudaga kl. 14
Þriðjudaga til fimmtudaga kl. 9
Föstudaga kl. 14.
Allar vörur eru keyrðar úr Reykjavík á Selfoss
þrisvar á dag kl. 09.30, 12.30 og 15.30 og fara síðan
áfram þaðan í uppsveitirnar.
Afgreiðsla á Selfossi er opin frá kl. 8-16 alla virka
daga og er síminn þar 525-7951.
Svæðisstjóri Eimskips/Flytjanda á Suðurlandi er
Helgi S. Haraldsson í síma 525-7952/825-2130.
Pantanir á flutningi eða fyrirspurnir eru veittar í
síma 525-7951.
Helgi Sigurður Haraldsson svæðisstjóri.
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