Pési

ATH!!Næsti Pési kemur út
í apríl.Efni þarf að berast í
síðasta lagi 1. apríl 2019

Sundlaugin er lokuð um óákveðinn tíma vegna
viðgerða! Opnun verður auglýst á heimasíðu og
facebook þegar viðgerð er lokið.
Sundlaugin á Flúðum. Opnunartími
Mánud-föstud:17:00-21:00
Laugardaga og sunnudaga: 13:00-18:00
Tækjasalur í Íþróttahúsi.
Opnunartími
Mánudaga til fimmtudaga: 16:30-20:30.
Föstudaga: 12:30-18:00

Mars 2019
Ritstjóri og
ábyrgðarmaður
Jón G. Valgeirsson
Heimasíða: www.fludir.is

Umsjón. Svanhildur Pétursdóttir svanhildur@fludir.is

29. árgangur.
335.tölublað.
pesi@fludir.is.
Sími. 480 6600

Sveitarstjórapistill
Marsmánuður er genginn í garð og það er svolítið öðru vísi að horfa
út um gluggann heldur en fyrir ári síðan. Ég býst við að þeir sem hugi
á ræktun næsta vor séu ekki eins stessaðir þetta árið miðað við í fyrra
þegar allt var meira og minna í klakaböndum á sama tíma.
Hjónaballið var haldið í annað sinn með pompi og prakt í
íþróttahúsinu á Flúðum. Það fór eins og okkur grunaði að ekki yrði
aftur snúið með þessa samkomu í félagsheimilið. Annað árið er
auðvitað alltaf auðveldara en það fyrsta og nú var hægt að bregðast
við og bæta og breyta lítilega því sem betur mátti fara í íþróttahúsinu
sem auðveldar störf hjónaballsnefndarinnar og starfsmanna
sveitarfélagsins við undirbúninginn.
Ég vil hrósa enn og aftur
hjónaballsnefndinni fyrir góð störf og góða skemmtun fyrir okkur hin
sem mætum og njótum því það er ómetanlegt að þessi spéspegill
samfélagsins lifi góðu lífi.
Það var líka annar viðburður sem átti sitt annað líf þetta árið en Lindy
Hop hópurinn hélt aftur eitt lítið aþjóðlegt Lindy Hop dansmót í
Félagsheimilinu á Flúðum á dögunum. Það er góð auglýsing fyrir
okkur þegar sömu viðburðir sækja í að koma aftur að ári og sýnir að
það er verið að gera eitthvað rétt. Annars erum við að halda áfram að
bæta og breyta félagsheimilinu okkar. Það á að fara að skipta um
glugga o.fl. í Stjörnusal og bókasafni og huga endurnýjun hurða í
þessari álmu, m.a. til að bæta eldvarnir. Þá er búið að taka gamla
bíótjaldið niður fyrir stórt og mikið tjald með betri útbúnaði til uppog niðurhífingar. Vonandi getum við haldið áfram á þessari braut að
gera gott hús betra fyrir alla þá starfssemi sem þar fer fram.
Varðandi málið endalausa, úrgangsmálin, þá var haldinn
upplýsingarfundur með starfsfólki sveitarfélagsins og síðan almennur
íbúafundur um flokkun sorps o.fl. tengt því og nauðsynlegum
breytingum á þessum málaflokki. Það verður að segja að það kemur
ánægjulega á óvart hvað fólk sýnir þessu mikinn áhuga því mér sýnist
að um 60 manns hafi setið starfsmannafundinn og síðan bættust aðrir
50 við á íbúafundinn sem er frábær mæting. Ég vonast til að geta
upplýst fólk betur um það magn sem fer í mismunandi flokka þannig
að við sjáum í raun að flokkun skilar árangri.
2

Síðan þurfa fyrirtækin og frístundaeigendur að standa sig því
flokkunarskylda verður lögð á þá aðila líka. Eflaust förum við að
þrengja enn frekar að þeim tíma sem hægt er að aka ökutækjum inn á
gámasvæðið á Flúðum og einnig þarf að breyta tilhögun
grenndarsvæða sem fyrst.
Nú er sundlaugin lokuð í smá tíma þar sem fram fara nauðsynlegar
viðgerðir á búningsklefum og gufubaði. Fyrir utan að ýmislegt var
orðið lúið var ýmislegt timburverk orðið skemmt út frá gufubaðinu
góða. Vonandi verður þessi andlitslyfting til þess að sundlaugin verði
meira notuð en tengt þessu erum við í leiðinni að koma upp köldum
potti við laugina, einhverjum til gleði og öðrum til píslargöngu.
Tengt þessu þá hóf Pétur umsjónarmaður íþróttamannvirkja og íþrótta
- og tómstundafulltrúi störf þann 1. febrúar s.l. þannig að hann hefur
verið á haus í verkefnum í sundlauginni. Býð ég hann velkominn til
starfa með spennandi málaflokk í höndunum.
Nú er verið að vinna í því að semja við Rarik um að sveitarfélagið
yfirtaki rekstur á ljósastaurum á Flúðum sem snýr að íbúagötum.
Okkur þykir það spennandi að taka þetta verkefni að okkur og við
teljum okkur geta sparað í rekstri og bætt þjónustuna hvað þetta
varðar. Hins vegar er það Vegagerðin sem á og sér um rekstur á
ljósastaurum á þeim þjóðvegum sem liggja í gegn um Flúðir og við
höfum meiri áhyggjur af því að þjónusta við þá verði ekki eins góð.
Að lokum ein lítil ábending til hundaeiganda á Flúðum að eigendur
og umráðamenn hundana sjái til þess að það sé ekki skilinn eftir
hundaskítur á almenningssvæðum með tilheyrandi óþrifnaði.
Göngum bjartsýn til verka á móti hækkandi sól.
Jón G. Valgeirsson
Sveitarstjóri

Skrifstofa Hrunamannahrepps.

Opnunartími .
Mánudaga til fimmtudaga: 09:00-12:00 og 13:00-16:00
Föstudaga: 09:00-12:00
Sími: 480-6600

Athugið!
Vegna breytinga á gámasvæðinu verður ekki hægt að taka á
móti fötum fyrr en eftir 20. mars!
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Þessi ræða var flutt í Messu unga fólksins 10. febrúar síðastliðinn.
Góðan dag kæri söfnuður
,, Það var enginn sjónvarps- eða tölvutími þegar við vorum lítil. Við fórum
út að leika okkur og töluðum saman, vorum ekki alltaf inni. “
Kæri söfnuður þetta er viðhorfið sem margir meðlimir eldri kynslóðanna
hefur til okkar unga fólksins. Við erum víst ekki nógu vakandi og tökum
ekki nægilega mikið eftir umhverfi okkar og aðstæðum.
En ef þið lituð lengra inn, inn fyrir veggina sem mannfólkinu hættir til að
byggja í kringum sjálft sig og í gegnum fordómana, gætuð séð hversu
stórbrotin kynslóð við erum í raun og veru.
Við erum kynslóðin sem lætur í sér heyra, við erum kynslóðin sem flokkar
ekki fólk eftir kyni, aldri, kynhneigð eða uppruna. Við erum kynslóðin sem
skilur og veit svo miklu meira en þið haldið. Við erum kynslóðin sem kemur
til með að þurfa að lifa á eyðilagðri jörð vegna óvirkni stjórnarmanna um
allan heim við hlýnun jarðar. Við erum kynslóðin sem gerir sér grein fyrir
hættunni og er tilbúin að grípa til aðgerða.
Meðal okkar hér í dag eru framtíðar lögfræðingarnir, læknarnir,
íþróttastjörnurnar, leikararnir og svona mætti lengi áfram telja,
möguleikarnir eru óendanlegir.
Það sem er mikilvægt að muna að við erum ung og vitlaus og rétt byrjuð að
fóta okkur í lífinu. Við erum alltaf að gera eitthvað heimskulegt, en við
lærum smátt og smátt þegar við eldumst og þroskumst.
Ég vil fyrir hönd okkar unga fólksins biðja ykkur að hlusta á það sem við
höfum að segja með opnum huga, sýna skilning. Og hver veit, kannski lærið
þið eitthvað nýtt.
Iðunn Ósk Jónsdóttir
Ásum
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Lumar þú á verkefnum? Þarftu að
láta líma á öskjur, hefta saman
pappíra eða tæta niður pappír?
Áttu eitthvað sem þarf að flokka
eða pakka? Starfsfólk
vinnustofunnar Kjallarans gæti
gert þetta fyrir þig. Nú ef þú ert
með nýjar hugmyndir að
verkefnum fyrir okkur þá
endilega hafðu samband með Else síma 6906024.
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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

í síma:

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

www.sveitir.is
Upplýsingar um ferðaþjónustu
og
viðburði í Uppsveitunum
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Flúðum
Opnunartími Vetur 2019
Mánudaga til föstudaga: 09:00-19:00
Laugardaga : 10:00-19:00
Sunnudaga: 11:00-18:00
Verið velkomin
Starfsfólk Samkaupa Strax á Flúðum
Sími: 486 6633
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Frá Félagi eldri Hrunamanna
Árshátíð

Árshátíð félagsins verður haldin í Félagsheimilinu sunnudaginn
17. mars.
Húsið opnar kl. 19:00 og borðhald kl. 19:30. Á borðum verður
þriggja rétta máltíð frá Hótel Flúðum. Skemmtiatriði.
Miðapantanir þurfa að hafa borist í síðasta lagi þriðjudaginn 12.
mars til Kötu í síma 486 6696, Möggu í síma 893 6606 eða
Bjargar í síma 864 6639. Miðaverð er 6000 kr.
Vonumst til að sjá sem flesta og takið með ykkur gesti.
Kveðja, nefndin

Aðalfundur

Aðalfundur Félags eldri Hrunamanna verður haldinn
miðvikudaginn 20. mars kl.14:00 í Félagsheimili Hrunamanna.
Almenn aðalfundarstörf:
Fundargerð, skýrsla formanns og gjaldkeri leggur fram
reikninga félagsins
Umræður um skýrslu og reikninga
Kosningar. Kjósa skal um formann og gjaldkera. Núverandi
formaður gefur ekki kost á sér til áframhaldandi starfa.
Önnur mál
Kaffi í boði FEH
Stjórn vonast eftir góðri þátttöku félaga

Skyndihjálparnámskeið

Björgunarsveitin Eyvindur heldur námskeið miðvikudaginn 13.
mars kl. 20:00 í húsi björgunarsveitarinnar. Markhópur er allir
eldri borgarar í sveitinni. Kennt verður hvernig bregðast á við
óhöppum og skyndiveikindum í heimahúsum.
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Unnið
16
að viðgerðum í sundlauginni

Aðalfundur Búnaðarfélags Hrunamanna

Aðalfundur Búnaðarfélags Hrunamanna verður haldinn á Hótel Flúðum
þriðjudaginn 19.mars kl 11. Almenn aðalfundarstörf. Við hvetjum fólk til
að mæta á fundinn og hafa áhrif á störf félagsins. Boðið verður upp á súpu
að fundi loknum.
Nýir félagar velkomnir.

Stjórn Búnaðarfélags Hrunamanna

Sumarvinna.
Hrunamannahreppur óskar eftir starfsfólki í sumarvinnu við
sundlaugina á Flúðum. Viðkomandi þurfa að hafa náð 18 ára
aldri og ljúka sundlaugarvarðarprófi og
skyndihjálparnámskeiði.
Umsóknir berist til Péturs á netfang:
petur@fludir.is fyrir 8. apríl nk.
Allar nánari upplýsingar hjá Pétri í
síma 895 6603 eða á netfang: petur@fludir.is
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Hann var flottur salurinn í íþróttahúsinu á hjónaballsdaginn

Vinnuskóli

Verður starfræktur frá 11. júní til og með 12. júlí í sumar.
Miðað er við að umsækjendur séu fæddir
á árunum 2003–2005.
Umsóknir þurfa að berast fyrir 26. apríl
á Skrifstofu Hrunamannhrepps eða á netfang hruni@fludir.is.
Nánari upplýsingar í síma 480 6600
eða á netfang: hruni@fludir.is
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