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Sveitarstjórapistill
Júní mánuður er runninn upp og þetta árið má sannarlega segja að sumarið
sé komið. Þetta er ólíkt því þegar pistillinn var skrifaður fyrir ári síðan en
þá var á mörkum að vorið væri komið. Svona er Ísland yndislegt og óútreiknanlegt en ræktendur í Hrunamannahreppi hljóta að kætast núna.
Það er gaman að sjá að nýja steinullarlínan hjá Límtré-Vírnets sé komin í
gagnið og var verksmiðjan formlega vígð þann 9. júní s.l. Þessi starfssemi
er mikið hryggjarstykki í atvinnulífi okkar og hefur verið til fjölda ára. Ég
er ekki síður ánægður með það framtak Límtrésmanna að ganga vel frá
umhverfi verksmiðjunnar en plön og aðkomuleiðir að verksmiðjunni verða
malbikaðar o.fl gert. Sveitarfélagið þarf á móti að standa við loforð sitt um
að malbika götu að verksmiðjunni en það er alltaf áfangi þegar okkur tekst
að loka malargötum eða vegum í sveitarfélaginu. Hins vegar vil ég hvetja
aðra aðila á Flúðum sem eru með atvinnurekstur að huga að því að skerma
af og bæta umgengni á sínum lóðum því sannarlega má ásýndin víða vera
betri.
Eitt minna verkefni sem búið er að framkvæma er færsla á Hellisholtalæk
út frá væntanlegu íþróttasvæði. Ég vil þakka Garðari í Hellisholtum sérstaklega fyrir að gera gamalt heiðursmannasamkomulag virkt og er það til
fyrirmyndar og eftirbreytni. Þarna gefst tækifæri til að stækka svæði út frá
væntanlegum íþróttavelli og auðveldar það verkið og eykur möguleika
svæðisins.
Annað spennandi verkefni sem er í mótun er drög að deiliskipulagi fyrir
Gröf. Málið var kynnt á íbúafundi um daginn og þakka ég fyrir góða mætingu á fundinn og ánægjuleg viðbrögð við þessum hugmyndum. Að mínu
mati er þetta svæði fjöregg uppbyggingar í miðbæ Flúða. Annað sem
tengist miðbænum er uppbygging Helgu og Sverris á Grund á sinni starfssemi en maður bíður spenntur eftir að þau taki nýja byggingu í notkun. Ég
vil einnig þakka þeim fyrir góðan hug og samskipti við afsal á lóðarréttindum á bakkanum við Litlu-Laxá til sveitafélagins en þarna er tækifæri til
að útbúa tengingar inn á Grafarsvæðið og sem útvistarsvæði. Allt tengist
þetta óbeint nýjum Hvammsvegi sem ég tel afar vel heppnaðan og nú ætti
rykið að vera endanlega horfið af veginum og sakna þess eflaust fáir.
Nú hillir undir að Kerlingarfjöllin og svæði tengt þeim verði friðlýst. Það
er framsýni
að leggja metnað í verndun svæða og einnig gera sér góða
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grein fyrir hvernig þau svæði eiga að nýtast komandi kynslóðum, bæði til
friðunar og skynsamlegrar sjálfbærrar nýtingar.
Til að auk mont okkar Hrunamanna þá var, að ég held, haldinn fyrsti landsleikurinn í Hrunamannahreppi s.l. laugardag. Þá mættust landslið Íslands og
Danmerkur í blaki kvenna í íþróttahúsinu á Flúðum. Þetta er merkur áfangi til
þess að við getum dregið til okkar slíka atburði en íþróttahúsið á Flúðum hefur
í raun slegið í gegn eftir stækkunina á því. Vonandi geta fleiri sprotar sprottið
upp frá þeim möguleika sem húsið býður upp.
Það er alltaf sumarboði þegar Flúðaskóla hefur verið slitið og nemendum
sleppt inn í sumarið. Það er gæfa okkar að eldri börnin eru virk í atvinnuþátttöku og það gerðist þetta árið að aðeins ein umsókn barst í vinnuskóla sveitarfélagsins og verður því ekki formlegur vinnuskóli þetta árið. Sýnir þetta best
hvernig staðan er núna á vinnumarkaði en það er gargandi eftirspurn eftir
vinnuafli. Hins vegar er lífleg starfssemi í kring um Ungmennafélagið og
önnur félagasamtök á sumrin þannig að vonandi finna börnin okkar sér ýmislegt til dundurs í sumar annað en bara vinnu.
Það þarf ekki að efast um að mikið ferðamannasumar er að hefjast og eflaust
verður ekki skortur á fólki á svæðinu. Líkur eru á því að hátíðir sumarsins
verði með svipuðum hætti, verslunarmannahelgin væntanlega á sínum stað og
uppskeruhátíðin í haust og síðan verður væntanlega fyrstu helgina í júlí
skemmtun af hálfu útvarpsstöðvar K-100 ,Mandlan svokallaða, sem er nýmæli. Stendur til að þá sömu helgi verði hlöðuball í reiðhöllinni á Flúðum en
fróðlegt verður að sjá hvernig það kemur út. Hins vegar hvet ég fólk og fyrirtæki í sveitarfélaginu til að nýta sér hátíðirnar og sumarið sem tækifæri til að
selja þjónustu og ekki væri verra að skapa ný fyrirtæki í þessum geira. Þá
verður ekki verra þegar bakarí og bændamarkaður verður opnaður að Smiðjustíg 10 á Flúðum en það er flott framtak að auka flóruna til að selja þjónustu.
Ég vil síðan hvetja fólk til að taka þátt í 17 júní hátíðarhöldunum á Flúðum.
Kannski verður tækifæri að nota Lækjargarðinn á Flúðum að hluta til undir
atburði hátíðarinnar ef veður leyfir.
Nú urðu þau tímamót að oddvitaskipti urðu í sveitarstjórninni þegar Ragnar lét
af störfum og Halldóra tók við. Ég vil nota tækifærið að þakka þeim Ragnari
og Mörtu fyrir góð störf í þágu samfélagsins og þakka persónulega fyrir góð
kynni. Óska ég þeim velfarnaðar á nýjum vettvangi þó ég þykist vita að þau
séu nú ekki búin að slíta tengslin við gamla hreppinn.
Pésinn mun síðan fara í sumarfrí í júlí, eins og skrifstofa Hrunamannahrepps
sem mun loka í 3 vikur í júlí, þannig að það verður víst enginn júlípistill. Ég
vil óska öllum góðs sumars og njótið þess vel og lengi
Jón G. Valgeirsson
Sveitarstjóri
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ÚTREIÐARTÚR HESTAMANNAFÉLAGSINS SMÁRA 2016
Á kosningadaginn þann 25. júní er fyrirhugað að ríða hringinn í kring
um Vörðufell á Skeiðum. Reiðtúrinn hefst hjá Stefaníu í Vorsabæ kl
13:00 og verður aðstaða þar til þess að geyma aukahross. Riðið verður
með fjallið á vinstri hönd og hægt ef vill að koma inn í túrinn við Iðu
áður en farið verður í hvarf að fjallsbaki. Endað verður hjá formanninum í Fjalli
þar sem étið verður grillað ket fyrir hóflegt verð. Hringurinn er um 20 km. Áhugasamir tilkynni þátttöku á netfang Smára
smari@smari.is.
Kveðja - Útreiðanefnd Smára
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Þann 16. júní kl 20:30 verður útplöntunar kvöld
hjá Skógræktarfélaginu í Kópsvatnsásnum. Mæting
við Kirkjuskarðið, allir velkomnir.
Veitingar að hætti félagsins .
Kveðja, stjórnin.

Opið alla daga
Verið hjartanlega velkomin!
Kaffi-Sel – Golfskálanum Efra-Seli
Sími 486-6454/891-7811/661-5935
Heimasíða: www.kaffisel.is
Netfang: info@kaffisel.is
Facebook: kaffisel
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Nýr TAXI á svæðinu sem mun þjónusta
Grímsnesið, Bláskógabyggð, Hrunamannahr og
Skeiða ogGnúpverjahr.
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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Lestur og læsisstefna í leik-og grunnskólanum í Hrunamannahreppi

Nú á vormánuðum hefur verið unnið að gerð sameiginlegrar læsisstefnu fyrir leikskólann
Undraland og Flúðaskóla. Með læsisstefnu er stuðlað að samfellu, frá upphafi leikskóla til
loka grunnskóla, auk þess að styðja við fjölbreytni í lestrarnámi. Með slíkri stefnu gefst
tækifæri til að skipuleggja lestrarkennslu, mat á lestri og auðveldara að finna nemendur
með frávik og bregðast markvisst við t.d. með snemmtækri íhlutun. Hugmyndafræði
snemmtækrar íhlutunar byggir á kerfisbundnum skimunum og viðbrögðum við niðurstöðum þeirra, einstaklingsáætlanagerð og íhlutun fyrir þá nemendur sem þess þurfa.
Einnig byggir læsisstefna á markmiðum í Aðalnámskrá leik- og grunnskóla og á niðurstöðum rannsókna á gagnreyndum kennsluaðferðum, eða leiðum, sem hafa sýnt að skipti
máli til að efla bernskulæsi, lestur og lesskilning. Margt sem kemur fram í læsistefnunni er
nú þegar verið að vinna að en með henni verður starfið enn markvissara og skýrara. Stefnt
er að því að læsisstefnan verði tilbúin með haustinu og verður hún þá kynnt ítarlega meðal
íbúa í sveitarfélaginu.
Það er ótal margt sem börn og ungmenni þurfa að ná færni í á sínum uppvaxtarárum, einn
mikilvægur þáttur er að ná tökum á lestri. Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að góð
lestrarfærni sé undirstaða ævináms og nauðsynleg til að geta aflað sér upplýsinga svo viðkomandi geti tekið virkan þátt í lífi og menningu þjóðarinnar. Bæði íslenskar og erlendar
rannsóknir hafa sýnt fram á að markviss vinna með orðaforða, bókstafaþekkingu og hljóðkerfisvitund á leikskólaárum eykur líkur á farsælu lestrarnámi í grunnskóla. Þótt nemendur
hafi náð góðri lestrarfærni er mikilvægt að þjálfa lestur og lesskilning áfram upp allan
grunnskólann, því að það er með lestur, eins og aðra færni, að hann þarf að þjálfa markvisst.
Samfélagið okkar býr svo vel að eiga gott bókasafn sem gaman er að heimsækja, þar er

fjölbreytt úrval bóka við hæfi allra aldurshópa. Fjölskylduferð á bókasafnið er góð hugmynd því við foreldrar erum fyrirmynd barna okkar í lífinu.
Um leið og við óskum ykkur gleðilegs sumars viljum við hvetja ykkur til að til lesa fyrir
börnin eða hlusta á þau lesa og eiga samræður um efnið því slíkt styrkir orðaforða þeirra
og skilning.
Kolbrún Haraldsdóttir, Flúðaskóla
Valdís Magnúsdóttir, leikskólanum Undralandi
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Sumarferð.
Minnum á hina árlegu sumarferð Félags eldri Hrunamanna ,sem
verður farin mánudaginn 11. júlí.
Eins dags ferð. Farið verður um Rangárvallaafrétt og Emstrur.
Innifalið í kostnaði ferðarinnar er nesti til dagsins.
Kvöldverður að Smáratúni í Fljótshlíð. Reyndur og kunnugur fararstjóri.
Lagt verður af stað frá Félagsheimilinu kl. 9:00.
Þátttaka tilkynnist til
Bubbu og Magnúsar
í síma: 486 6670 eða 862 3674 í síðasta lagi 4. júlí.
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Opnunartími Versl. Strax.Sumar 2016
Mánudaga til laugardaga
09:00-22:00
Sunnudaga
10:00-22:00
Verið velkomin.
Starfsfólk Versl.Samkaup strax
á Flúðum.
Sími 486 6633
fludir@samkaupstrax.is<mailto:fludir@samkaupstrax.is

Fyrsti landsleikurinn í
Íþróttahúsinu á Flúðum.
BLAK:
Ísland—Danmörk
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Kæru konur!
Kvennareiðtúrinn 2016 verður farinn 18.júní
Lagt verður af stað af hlaðinu í Langholtskoti kl. 16:00
Riðið verður yfir Langholtskotslandið að Litlu-Laxá, yfir hana
og niður bakkana út í Auðsholt. Frá Auðsholti verða Hvítárbakkar riðnir og endum við svo í Reiðhöllinni.
Hollvinir Reiðhallarinnar ætla að sjá um matinn fyrir okkur og
bjóða súpu, nýbakað brauð og kaffi á 2500 kr.
Af virðingu við landeigendur biðjum við ykkur um að geyma
hundana heima.
Nefndin verður með bauka til sölu í Reiðhöllinni á sanngjörnu
verði. Vinsamlegast skráið ykkur inni á viðburðinn á facebook
(kvennareiðtúr 2016) eða hringið í okkur Freyja 8685602,
Ragnheiður 855213 eða Valdísi 82266 í síðasta lagi mánudagskvöldið 13.júní.
Allar konur eru velkomnar í reiðtúrinn og eða í matinn bara að
muna að skrá sig 
Ath. verðum ekki með posa
Bestu kveðjur,
kvennareiðtúrsnefnd 2016.

Skrifstofa Hrunamannahrepps.
Opnunartími .
Mánudaga til fimmtudaga: 09:00-12:00 og 13:00-16:00
Föstudaga: 09:00-12:30

Skrifstofan er lokuð vegna sumarleyfa frá og með 4. júlí til 22. júlí
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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!
Er við á miðvikudögum
Pantanir í síma: 863 0433.
Athugið!! gjafakort til sölu.
Allir velkomnir!
Sólveig Jóhannsdóttir Löggiltur fótaaðgerðarfræðingur

15

16

Sundlaugin á Flúðum.
Mánudaga til föstudaga:
12:00-21:00
Laugardaga og sunnudaga:
12:00-18:00
Frá 2. júlí til 1.ágúst:
Mánudaga til föstudaga:
10:00-21:00
Laugardaga og sunnudaga:
10:00-21:00
Frá 2. ágúst til 12. ágúst:
Mánudaga til föstudaga:
12:00-21:00
Laugardaga og sunnudaga:
12:00-18:00
Tækjasalur í Íþróttahúsi.
Mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga 17:00-20:00.
Lokað á miðvikudögum og föstudögum.
Tækjasalurinn verður lokaður í júlí.

Starfsmaður í Félagsmiðstöð
Um er að ræða 60% starf veturinn 2016-2017 í Félagsmiðstöðinni
Zero vegna fæðingarorlofs. Upplýsingar hjá sveitarstjóra í síma
480 6600, á skrifstofunni á skrifstofutíma,
netfang hruni@fludir.is.
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Kæru Pésalesendur
Í byrjun maí fór unglingadeildin Vindur til Noregs að heimsækja norska
unglingadeild. Deildin var búin að safna sér fyrir ferðinni sem tókst
frábærlega.
Við viljum þakka öllum þeim sem studdu okkur til ferðarinnar með einum
eða öðrum hætti og þá ekki sýst þökkum við Hrunamannahreppi
stuðninginn en sveitafélagið lánaði okkur bæði húsnæði og bíl.
Hér með má sjá ferðaskýrslu sem meðlimir deildarinnar skrifuðu eftir
heimkomu.
Með kæru þakklæti meðlimir unglingadeildarinnar Vinds.
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RÚLLUN!
Tökum að okkur rúllun og pökkun.
Getum rúllað þurru heyi allt að 160cm skurður,
7-8-15 hnífar.
Sími: 868 4741 Karl, 846 7026 Helgi
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Frá Foreldrafélagi leikskólans Undralands
Sælir kæru foreldrar og sveitungar. Með pistli þessum langar okkur í stjórn
foreldrafélagsins að kynna fyrir ykkur starf okkar. Í vetur hafa eftirfarandi einstaklingar setið í stjórn foreldrafélagsins: Sigfríð Lárusdóttir – formaður, Arna Þöll Sigmundsdóttir – gjaldkeri, Eva Dís Ólafsdóttir – ritari, Jónína K. Björnsdóttir – fyrir
hönd leikskólans, Silke Like – stjórnarmeðlimur, Hulda Hrönn Stefánsdóttir – varamaður og Alvin Árnason Poulsen – varamaður. Þessi stjórn hefur setið síðustu tvö
ár.
Á haustin þegar börnin koma aftur í leikskólann styrkjum við ferð í dýragarðinn Slakka með því að gefa þeim rútukostnaðinn. Síðast liðið haust buðum við
ásamt foreldrafélögum leiksólans í Brautarholti og í Reykholti uppá fyrirlestur í
félagsheimilinu. Þar fjölluðu Hugrún Vignisdóttir sálfræðingur og Hrafnhildur
Karlsdóttir kennsluráðgjafi um félagsþroska og kvíða barna. Þetta samstarf var mjög
skemmtilegt og vonum við að það sé hægt að halda því áfram.
Á jólamánuðum bjóðum við ásamt foreldrafélagi skólans börnum í leikskólanum og yngsta stigi grunnskólans uppá leikrit í félagsheimilinu. Síðustu jól
kom Möguleikhúsið einsog svo oft áður, með sýninguna Langafi prakkari. Börn og
fullorðnir skemmt sér konunglega yfir því. Á litlu jólunum sjáum við um að finna
skemmtilega sveinka og eitthvað skemmtilegt í gjöf fyrir börnin. Í tilraunarskini og
vegna þess að við höfðum ákveðið að gefa leikskólanum ungbarnarólur sem eru afar
dýrar var selt inná jólakaffi á litlu jólunum. Það var gaman að sjá hversu margir
foreldrar og fylgifiskar komu á litlu jólin og fengu sér kaffi og með því í leiðinni.
Einnig fengum við styrk frá kvenfélagi Hrunamanna og Sveitafélagi Hrunamanna
uppá sitthvorn 100.000 kr og erum við þeim afar þakklát. Ungbarnarólurnar voru
jólagjöf til yngstu deildarinnar Móakots frá Foreldrafélaginu, Skógarkot og Heiðarkot fengu sitthvorn traktorinn í jólagjöf.
Öskudagurinn er alltaf skrautlegur hjá okkur í stjórninni þá tökum við þátt í
skemmtuninni. Blásum upp blöðrur, gefum börnunum nammi og sýnum leikþátt.
Þetta ár reyndum við við stórverkið Rauðhetta og úlfurinn og gátu börnin hlegið og
glott yfir þessari sýningu hjá okkur.
Leikskólinn bað okkur um styrk fyrir Lubba spili og styrktum við hann að
sjálfsögðu. Lubbi er hundur sem er að leita að málbeini. Börnin eru fengin til að
hjálpa honum og með því bæta þau málþroska og málhljóð og æfa stafi stóra og
smáa. En til að fá betri útskýringar á þessu þurfið þið að ræða við skvísurnar á leikskólanum og Nonna.
Vorið kom með öllu tilheyrandi, því vorið er annasamur tími hjá stjórninni.
Vorhátíð, vorsýning, vorferð og kökubasar. Í ár sló leikskólinn tvær flugur í einu
höggi og sameinaði vorhátíð og vorsýningu okkur til mikillar ánægju. Hlutverk
foreldrafélagsins á vorhátíð er að aðstoða við skemmtun hjá börnunum ef þurfa þykir
og grilla hamborgara ofan í börn og starfsfólk og bjóðum uppá djús til tilbreytingar.
Á vorsýningu sjáum við um kaffi og með því fyrir foreldra og skipum í kökubasarsnefnd. Kökubasarsnefndin sér svo um að láta foreldra vita hvað eigi að baka, auglýsa
basarinn og verðleggja kökurnar. Kökubasarinn er okkar helsta fjáröflun. Það
heppnaðist afar vel að slá þessum tveimur atburðum saman.
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Kökubasarinn var svo í lok dags sem var einnig nýung og kom það skemmtilega
út. Vorferð foreldrafélagsins var 28.05.16 í Kvenfélagsskóginum. Fengum við með eindæmum gott veður. Mæting var mjög góð þetta árið og léku börnin sér kát og glöð í skóginum og fengu svo grillaðar pylsur og safa.
Til gamans má geta að ungbarnarólurnar verða settar uppí sumar á leikskólanum.
Því ekki var hægt að setja þær niður í frosna jörð um jólin. Einnig vildi starfsfólk leikskólans fá að færa eitthvað til fyrir rólunum svo hentugast er að setja þær niður í sumarfríi
leikskólans.
Við vonum að þið hafði haft gaman að því að fræðast um starf okkar, það er
mikilvægt fyrir okkur að geta glatt börnin okkar.

Ragnar Magnússon
afhendir nýjum
oddvita Halldóru
Hjörleifsdótturlykla að skrifstofunni, en Halldóra tók formlega
til starfa sem oddviti þann 9. júní sl
og fyrsta embættisverkið var einmitt
þann dag, þegar
hún afhenti Stefáni
Loga Haraldssyni
blómvönd við
vígslu nýju
yleiningarverksmiðjunnar
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