Verið velkomin

Upplýsingarit fyrir nýja íbúa
Hrunamannahreppur
- Þar sem allt grær -

Ávarp frá
Jóni G.
Valgeirssyni
sveitarstjóra
Ágætu nýju íbúar Hrunamannahrepps. Með þessu upplýsingariti
er tilgangurinn sá að bjóða nýja íbúa velkomna í sveitarfélagið
og auðvelda ykkur að fá upplýsingar um hvað þetta samfélag
hefur upp á að bjóða.

Upplýsingarnar eiga bæði að þjóna

íslenskum sem og erlendum ríkisborgurum því það getur verið
flókið að aðlagast nýjum aðstæðum á nýjum stað. Máltækið
segir að sinn er siður í hverri sveit og væntanlega á það við um
okkur líka.

Við vonum að ritið nýtist bæði þeim sem stunda

fjölbreytta vinnu á svæðinu og þeim sem sækja þjónustu til
sveitarfélagsins, t.d. í skólana. Þessar upplýsingar eiga síðan að
vera lifandi og verða aðgengilegar á vefsíðunni fludir.is.

Við

hvetjum fólk til þess að vera óhrætt við að sækja sér upplýsingar
á þeim stöðum sem bent er á í þessu riti og ég veit að það
verður tekið vel á móti ykkur.

Njótum þess saman að búa í

Hrunamannahreppi og gera gott samfélag betra.

Skólar, bókasöfn,
námskeið
Á Flúðum eru starfræktir
leikskóli og grunnskóli.
Leikskólinn Undraland starfar
eftir hugmyndafræði Reggio
Emilia. Börn frá eins árs aldri
hafa möguleika á
vistunarplássi.
Flúðaskóli er grunnskóli fyrir
nemendur í 1. – 10. bekk.
Skólinn leggur áherslu á
útikennslu og heilsueflingu.
Bókasafn Hrunamanna er
staðsett á efri hæð
félagsheimilisins á Flúðum.

Framhaldsmenntun
eftir grunnskólanám
stendur til boða á
Selfossi og
Laugarvatni.

Fræðslunet
Suðurlands á Selfossi
býður upp á ýmis
námskeið, þar á
meðal íslensku fyrir
útlendinga.

Á Flúðum eru haldin
námskeið í íslensku I
og II á vegum
Fræðslunetsins.

Félags- og heilbrigðisþjónusta í
Hrunamannahreppi
Uppsveitir Árnessýslu, Flóahreppur, Hveragerði og
Ölfus reka sameiginlega félagsþjónustu sem ber
nafnið Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings.
Félagsþjónusta Hrunamannahrepps er staðsett í
Laugarási.
Skólaþjónustu- og velferðarnefnd Árnesþings fer
með málefni barnaverndarnefndar
Hrunamannahrepps.

Heilsugæslan í Laugarási
þjónustar íbúa
Hrunamannahrepps.
Á Heilbrigðisstofnun
Suðurlands á Selfossi eru
ýmsir sérfræðingar í
læknisfræði.

Íþróttir og útivist
Á Flúðum er glæsilegt
íþróttahús í fullri stærð auk
tækjasalar.

Gamla laugin í
Hverhólmanum er opin
almenningi, laugin er elsta
sundlaug á landinu.

Reiðhöll og reiðvöllur eru á
Flúðum

Sundlaugin á Flúðum er 25
metra löng, við laugina eru
tveir heitir pottar.

18 holu golfvöllur er á
svæðinu.

18 holu fótboltagolfvöllur
er staðsettur um 4 km. frá
Flúðum.

Fjölbreyttar gönguleiðir
eru í Hrunamannahreppi.

Í íþróttahúsinu er frábær
aðstaða til margs konar
íþróttaiðkunar.

Atvinnulíf
Öflugur landbúnaður er í
Hrunamannahreppi og er svæðið allt
þekkt fyrir einstaka framleiðslu á góðu
grænmeti. Fleiri atvinnugreinar eru
sterkar í sveitarfélaginu, má þar nefna
sauðfjár-, nautgripa- og hrossarækt.

Réttindi og skyldur starfsmanna
Til að tryggja réttindi starfsmanna eru
starfandi verkalýðsfélög innan
sveitarfélagsins. Launþegar geta aflað
sér upplýsinga um réttindi sín og skyldur
á heimasíðum verkalýðsfélaganna.
Mikilvægt er:
Að laun séu samkvæmt kjarasamningi.
Að vinnutími og orlof séu í samræmi við
lög og kjarasamninga.
Að launaseðill fylgi greiddum launum.
Að laun séu greidd vegna veikinda og /
eða slysa.
Að atvinnurekandi
borgi skatt af launum
og greiði gjöld til
lífeyrissjóðs og
stéttarfélags.

Skemmtilegir viðburðir í Hrunamannahreppi

Uppskeruhátíðin á Flúðum fer fram fyrsta laugardag í
september ár hvert.
Hrunaréttir eru í september og er þá gefið frí í leik- og
grunnskólum á svæðinu svo allir geti tekið þátt.
Hrunamenn blóta þorra eins og allir aðrir og halda veglegt
blót í byrjun þorra.
Hjónaball er ómissandi þáttur í menningu Hrunamanna og
þangað verða allir að koma giftir, sem ógiftir.
Engan veginn er um tæmandi upptalningu viðburða að
ræða.

E

Félagsstarf við allra hæfi
Félagsmiðstöðin Zero er staðsett í félagsheimilinu á
Flúðum, miðstöðin er opin öllum ungmennum á
aldrinum 13 – 16 ára.
Jafnframt gefst börnum á aldrinum 10 – 12 ára kostur
á að sækja auglýsta viðburði.

Öflugt félagsstarf er í Hrunamannahreppi sem og
blómlegt tónlistarlíf, t.d. kórastarf.
Nýir meðlimir eru sérstaklega boðnir velkomnir og
hvattir til þátttöku í fjölbreyttu félagslífi
sveitarfélagsins.

Gagnlegar heimasíður
fludir.is
fludaskoli.is
undraland.is
zero.is
hsu.is
vr.is
asi.is
mcc.is
fsu.is
ml.is
fraedslunet.is
arnesthing.is/velferdarthjonusta

Á vefsíðunni fludir.is er listinn uppfærður
reglulega.

Listi yfir félög og félagasamtök í
Hrunamannahreppi
Búnaðarfélag Hrunamanna
Kvenfélag Hrunamannahrepps
Ungmennafélag Hrunamannahrepps
Sauðfjárræktarfélag Hrunamannahrepps
Hrossaræktarfélag Hrunamannahrepps
Hestamannafélagið Smári
Skógræktarfélag Hrunamanna
Landgræðslufélag Hrunamanna
Björgunarfélagið Eyvindur
Unglingadeildin Vindur
Golfklúbburinn á Flúðum
Þróunarfélag Hrunamannahrepps
Akstursíþróttafélagið HreppaKappar
Upplit, menningarklasi Árnessýslu

