Witajcie

Broszura informacyjna gminy
Hrunamannahreppur
Ze słońcem w sercu
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Valgeirsson
Burmistrza
Drodzy nowi mieszkańcy gminy Hrunamannahrepps. Broszura ta
ma na celu przywitać Was w naszej gminie i ułatwić Wam
zapoznanie się z tym, co gmina ma do zaoferowania. Informacje
przeznaczone są tak dla islandczyków jak i dla osób obcego
pochodzenia. Przystosowanie się do nowego środowiska może
okazać sIę skomplikowane. Mamy nadzieję, że broszura przysłuży
się osobom, które pracują na terenie naszej gminy jak również
tym, którzy korzystają z usług gminy, np: szkoły. Podobne
wiadomości znajdują się również na stronie internetowej fludir.is.
Zachęcamy wszystkich do korzystania z pomocy placówek
wymienionych w tej broszurze, wszędzie zostaniecie przyjęci z
przyjaźnią i ciepłem. Korzystajmy ze wspólnego zamieszkiwania w
gminie

Hrunamannahreppi

społeczeństwo.
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Szkoły, biblioteki,
kursy
We Flúðir pracuje przedszkole
i szkoła podstawowa .
Przedszkole Undraland działa
według filozofii Reggio
Emilia. Rodzice dzieci od
pierwszego roku życia mogą
wystąpić o miejsce.
Flúðaskóli to szkoła dla
uczniów od 1- 10 klasy.
Szkoła kładzie nacisk na
nauczanie środowiskowe.
Biblioteka Hrunamanna mieści
się na piętrze w budynku
félagsheimili we Flúðir.

Szkoła średnia po
podstawowej
znajduje się w
Selfoss oraz
Laugarvatn.

Fræðslunet
Suðurlands w Selfoss
oferuje różne kursy,
między innymi
islandzki dla
obcokrajowców.

We Flúðir
prowadzone są
kursy islandzkiego I i
II stopnia.

Usługi socjalne i zdrowotne w
Hrunamannahrepp
Okręgi Árnessýslu, Flóahreppur, Hveragerði oraz
Ölfus prowadzą wspólne usługi socjalne pod
nazwą Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings.
Biuro socjalne Hrunamannahrepps znajduje się
w Laugarás.
Skólaþjónustu- og velferðarnefnd Árnesþings
zajmuje się sprawami ochrony praw dzieci
zamieszkałych w Hrunamannahrepp.

Przychodnia Laugarás
opiekuje się pacjentami z
Hrunamannahrepps.
W szpitalu w Selfoss
pracują lekarze
różnorodnej
specjalizacji.

Sport i rekreacja
We Flúðir jest wspaniała
hala sportowa oraz
siłownia.

Nastarszy basen w
krajuHverhólmanum,
otwarty jest dla
wszystkich.

Mamy również ujeżdżalnię
koni we Flúðir.

Basen we Flúðir ma 25
metrów dł., są tam też
dwa jacuzzi.

Na naszym terenie są
1 pola golfowe.

Boisko do piłki nożnej
oddalone jest o 4 km od
Flúðir.

Różnorodne ścieżki
spacerowe w gminie.

W hali sportowej są
wspaniałe warunki do
uprawiania sportu.

Praca w gminie
Warzywa pochodzące z gminy
Hrunamannahreppi są znane w
całym kraju ze względu na swoją
jakość. Gmina słynie również z hodowli
owiec, bydła i koni.

Prawa i obowiązki pracowników
Dla zapewnienia praw pracowników na
terenie naszej gminy są związki
zawodowe. Pracownik może również
zasięgnąć informacji na temat
swoich praw i obowiązków na stronie
internetowej związków.
Bardzo ważnym jest aby:
Pobory płacono wg umów zbiorowych.
Czas pracy i prawo do urlopu były
zgodne z umowami zbiorowymi.
Każdy otrzymał kwit z poborów.
Wypłacano pobory w przypadku
choroby lub wypadku.
Pracodawca
odprowadzał
podatki od poborów
oraz płacił składki na
związki zawodowe i
fundusz emerytalny.

Imprezy w Hrunamannahreppi

Dożynki we Flúðir odbywają się w pierwszą sobotę
września każdego roku.
Spęd baranów odbywa się we wrześniu. Dzieci ze szkoły i
przedszkola biorą w tym czynny udział.
Okres „þorra“ wraz z obowiązującymi imprezami
rozpoczyna się w lutym każdego roku.
„Bal małżeński“ nie może zostać zapomniany, biorą w nim
udział osoby w związkach i wolne.
.
Powyższa lista imprez powinna być o wiele dłuższa.

Rekreacja dla wszystkich
Ośrodek spotkań młodzieży Zero znajduje się
we Flúðir, otwarty jest dla wszystkich dzieci w wieku
od 13 - 16 roku życia
Dzieci w wieku 10 - 12 lat mogą przychodzić na
ogłoszone wcześniej wydarzenia.

W gminie Hrunamannahrepp uajęcia prowadzi
również chór.
Nowi mieszkańcy szczególnie zapraszani są do
udziału
w różnorodnych zajęciach rekreacyjnych naszej
gminy.

Przydatne strony internetowe
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

Na stronie fludir.is zmiany na powyższej
liście nanoszone są regularnie.
reglulega.

Lista nazw organizacji społecznych
gminy Hrunamannahreppi
Búnaðarfélag Hrunamanna
Kvenfélag Hrunamannahrepps
Ungmennafélag Hrunamannahrepps
Sauðfjárrœktarfélag Hrunamannahrepps
Hrossarœktarfélag Hrunamannahrepps
Hestamannafélagið Smári
Skógræktarfélag Hrunamanna
Landgræðslufélag Hrunamanna
Björgunarfélagið Eyvindur
Unglingadeildin Vindur
Golfklúbburinn á Flúðum
Þróunarfélag Hrunamannahrepps
Akstursíþróttafélagið HreppaKappar
Upplit, menningarklasi Árnessýslu

