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ATH!!Næsti Pési kemur út
í febr.Efni þarf að berast í
síðasta lagi 1. mars.2020

Sundlaugin á Flúðum. Opnunartími
Mánudaga og þriðjudaga: 16:00-21:00
Miðvikudaga og föstudaga: 17:00-21:00
Fimmtudaga: LOKAÐ
Laugardaga og sunnudaga: 13:00-18:00
Tækjasalur í Íþróttahúsi.
Mánudaga til fimmtudaga: 16:00-21:30.
Föstudaga: 13:00-18:00
Tækjasalurinn er einnig opinn um helgar ef mót eru í gangi í
húsinu. Fylgist með á facebook.

Febr 2020
Ritstjóri og
ábyrgðarmaður
Jón G. Valgeirsson
Heimasíða: www.fludir.is

Umsjón. Svanhildur Pétursdóttir svanhildur@fludir.is

30. árgangur.
346.tölublað.
pesi@fludir.is.
Sími. 480 6600

Sveitarstjórapistill
Febrúarmánuður er runninn upp og Þorrinn kominn í öllu sínu veldi. Þrátt
fyrir rysjótta tíð með leiðinlegum umhleypingum þá hefur síðustu daga
einnig komið tímabil þar sem maður sér veturinn í réttu ljósi þar sem
vetrarfegurðin nýtur sér vel. Þorranum fylgir hefðbundinn þorramatur og
maður sjálfur sleikir út um þegar maður á kost á slíkum kræsingum.
Kvenfélagið hefur gefið út að það ætli ekki þetta árið að hafa hefðbundið
þorrablót á sínum vegum og því er ánægjulegt að Farmers Bistró ætli að
taka upp teninginn. Eina spurningin er hvort verður boðið upp á súra
sveppi!!!!
Þegar kólnar þá reynir á kerfin okkar og m.a. heita vatnið. Það hefur
valdið okkur áhyggjum að hitakerfið á Flúðum gaf eftir frekar skyndilega
seinni partinn á síðasta ári þannig að hámarksafköst í holunum er minni en
við vildum hafa. Þetta hefur svo sem ekki haft áhrif á notendur en verið er
að skoða hvernig hitaveitan bregst við þessu en sem betur fer höfum við
nokkra möguleika í stöðunni sem verið er að skoða betur.
Annars höfum við Íslendingar verið óþyrmilega minntir á það að við
leikum ekki á náttúruna, hvort sem um er að ræða það sem undir okkur býr
eða læðist að okkur í loftinu frá öðrum löndum. Það er m.a. athyglisvert að
efnainnihald heita vatnsins á Flúðum hefur breyst og fróðlegt verður að
skoða hvort það sé fyrirboði að einhverjum atburðum sem tengjast
náttúruöflunum.
Það er líka mikil umræða um náttúruna fyrir ofan okkur í afréttinum okkar
góða en Hálendisþjóðgarður hefur verið mikið í umræðunni og verður
örugglega áfram og sitt sýnist hverjum. Þó það kunni að vera tækifæri í
þessari hugmynd þá verður að segjast eins og er að það er ástæða til að
óttast að verið sé að keyra þessa hugmynd allt of hratt áfram. Það er líka
vantraust í gangi á báða bóga og sporin hræða þar sem ríkið hefur sagst ætla
að koma að uppbyggingarverkefnum en orðið minna um verk eða efndir.
A.m.k. þarf að gefa þessu allan þann tíma sem það þarf því útilokað er að
þessi hugmynd gangi upp í andstöðu við sveitarfélögin sem eiga land að
miðhálendinu.
Nú hafa tekið gildi breytingar á opunartíma gámasvæðisins á Flúðum og
boðið upp á mönnun á opnunartíma til að aðstoða fólk við flokkunina og
vonandi ná betri tökum á málaflokknum. Þá er verið að huga að
breytingum innan svæðis m.a. á aðstöðu og merkingum. Eðlilega hafa
komið fram áhyggjur með að þetta skerði þjónustumögleika, sérstaklaga
varðandi sérhæfða starfssemi, en þá þurfum við að hugsa í lausnum sem ég
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Ég vil síðan benda á að það er búið að opna á ný aðstöðu á gámasvæðinu
til að skila fötum, skóm og öðru efni sem Rauði Krossinn tekur á móti.
Aðstaðan er í nytjagámnum þar sem setja á hráefnið í kassa sem Rauði
Krossinn útvegar og getur farið beint í flutning til þeirra.
Varðandi annað umhverfisverkefni þá hafa sveitarfélögin á Suðurlandi í
samstarfi við Heilbrigðiseftirlit Suðurlands (HES) ákveðið að halda
áfram með hreinsunarátak HES á lóðum og lendum í sveitarfélögunum.
Rætt hefur verið um að breyta aðeins verklagi og aðlaga að
athugasemdum varðandi tilkynningar og samskipti sem ég held að sé
skynsamlegt og verkefninu til framdráttar. Hins vegar hvet ég alla að
huga að þessu og umhverfi sínu almennt þannig að sómi sé af og það
þurfi ekki að láta hið opinberra góma sig í bólinu.
Það var ánægulegt að Flúðaskóli fékk menntaverðlaun SASS í annað
sinn á þeim 12 árum sem þau hafa verið veitt. Í fyrra skiptið var það
vegna útikennslu en núna var það verðskuldað veitt vegna öflugs
leiklistastarfs í Flúðaskóla vegna frábærra sýninga sem Flúðaskóli hefur
sett upp í tilefni árshátíða skólans. Fyrir þá sem ekki hafa séð „sjóvið“
hjá krökkunum hvet ég alla til að sjá þessar sýningar en fyrir utan mikið
skemmtanagildi þá veit ég að þetta er ómetanlegt nám fyrir krakkana í
því að koma fram, tjá sig og efla sjálftaust og sjálfsvirðingu. Vil ég óska
skólanum, starfsfólki og nemendum innilega til hamingju með
viðurkenninguna.
Nú er verið að safna saman nægilegum fjölda notenda til að fara af stað
að ljósleiðaravæða Flúðir. Búið er að halda kynningarfund um málið og
viðbrögð við þessu meðal íbúa og fyrirtækja eru mjög góð og vantar bara
herslumuninn til að ná lágmarksfjölda. Starfsfólk sveitarfélagsins mun á
næstu dögum fara að hafa samband við fólk sem ekki er búið að sækja
um til að koma þessu frábæra verkefni á koppinn. Þá er alltaf hægt að
heimsækja okkur á skrifstofuna og skrá sig þar. Ég minni á að
tengigjaldið er kr. 38.680 með VSK sem má deifa á tvær greiðslur þannig
að við vonum að kostnaður við þetta sé sanngjarn til að koma þessu
samfélagslega verkefni á koppinn.
Ég vil síðan minna á að sveitarstjórn hefur sett formlegar reglur um afnot
af hreppsbílnum svokallaða sem félagasamtök í sveitarfélaginu hafa haft
afnot af. Er það nauðsynlegt til að samskipti og umgengni sé til sóma en
við viljum endilega að þessi þjónusta sveitarfélagsins hjálpi þeim sem
halda uppi öflugri samfélagsþjónustu í sveitarfélaginu í sjálfboðavinnu.
Ég vil síðan óska öllum góðs þorra og góugleði.
Jón G. Valgeirsson
Sveitarstjóri
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Afsláttur á leiguverði:
Verkefnið Heilsueflandi samfélag í
Hrunamannahrepp skorar á félagasamtök og
heilsuþjálfa til að taka þátt í að skapa okkar
heilsueflandi samfélag. Til þess að koma á
móts við félagasamtökin og heilsuþjálfa biðjum við þau að hafa samband
og semja um viðráðanlegt leiguverð á aðstöðu. Það getur átt við
sundlaug, íþróttasal, tækjasal eða fundasal í félagsheimilinu. Mikilvægt
er að það gerist áður en námskeið eru auglýst, er það bæði til að tryggja
að allir séu upplýstir um verð og að það náist að auglýsa viðburðinn í
næsta fréttabréfi. Til að fá þessa meðhöndlun í kerfinu þarf námskeiðið/
viðburðurinn að fylgja leiðbeiningum Landlæknisembættisins um
heilsueflandi samfélag. Nánari upplýsingar má einnig finna á heimasíðu
sveitarfélagsins.
Gunnar Gunnarsson, verkefnastjóri Heilsueflandi samfélags í
Hrunamannahrepp: heilsueflandi@fludir.is sími: 8925532
Sigurjón Pétur Guðmundsson, forstöðumann íþróttamannvirkja:
petur@fludir.is sími: 8956603

AUGLýSING:
Deildafundur Sláturfélags Suðurlands, fyrir Hrunamanna, Skeiða og
Gnúpverjadeildir, verður haldinn í Félagsheimili Hrunamanna Flúðum,
miðvikudaginn 26. febr. n.k. kl.20.30. Að venju fer Steinþór forstjóri yfir
rekstur félagsins s.l. ár, og svarar spurningum. Fulltrúar búvörudeildar
verða á staðnum. Kaffiveitingar. Vonast eftir góðri mætingu. Allir
velkomnir.
Kv. Jóhanna Hrafnkelsstöðum, deildarstjóri Hrunamannadeildar.
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HRUNAPRESTAKALL

Kæru vinir
Ég hef verið svo lánsöm að fá að starfa með sr. Óskari í barnastarfinu í vetur.
Kirkjuskólinn var í fjögur skipti í haust og einu sinni á aðventunni og það
heppnaðist svo vel að okkur langar til að endurtaka leikinn og vera aftur með
fjögur skipti, fjóra laugardaga í röð og byrja 29.febrúar klukkan 11:00
(ATHUGIÐ VIÐ BYRJUM ÞÁ EN EKKI 7. mars eins og áður er auglýst).
Þessar stundir eru í Hrepphólakirkju, við ákváðum að vera þar vegna þess að
er nokkuð miðsvæðis og þar er safnaðarheimili sem við nýtum eftir stundina í
kirkjunni til að fá okkur hressingu.
Þessi samvera er gæðastund, þar sem eina áreitið er malið í okkur Óskari
svona á milli atriða, börnin fá að kynnast kirkjunni og boðskapnum á
aðgengilegan hátt í gegnum leik og söng, þetta er tilvalin stund til að njóta
með börnunum, það er ekkert aldurstakmark og kostar ekki neitt
Mér eru allar þær stundir sem ég fæ að njóta í kirkjunni ákaflega dýrmætar og
það skiptir ekki máli í hvaða kirkju það er því Guð er jú allstaðar. Það væri
aldeilis frábært að sjá ykkur úr öllum sóknum Hrunaprestakalls í
kirkjuskólanum.
Hlakka til að sjá ykkur
Jóna Heiðdís djáknakandidat
Helgihald framundan í prestakallinu er sem hér segir:
9. feb.: Guðsþjónusta í Hrepphólakirkju kl. 11.
23. feb.: Guðsþjónusta í Hrunakirkju kl. 11 og messa í Stóra-Núpskirkju kl. 14.
Brynjólfs frá Minna-Núpi minnst í tali og tónum.
—
29. febrúar - laugardagur : Kirkjuskólinn hefst í Hrepphólakirkju kl. 11.
5. mars: Hversdagsmessa í Hrepphólakirkju á fimmtudagskvöldi kl. 20.

Sjáumst í kirkjunni - allir velkomnir!
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Hjónaball Hrunamanna 2020
Hjónaball Hrunamanna verður haldið í
Íþróttahúsinu Flúðum laugardaginn 7. mars
næstkomandi. Nánar auglýst síðar. Einnig er
hægt að fylgjast með á Facebook viðburðinum
Hjónaball
Hrunamanna 2020.
Hjónaballsnefndin

www.sveitir.is
Upplýsingar um ferðaþjónustu
og viðburði í Uppsveitunum
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Flokkunarhornið.
Í nytjagámnum á gámasvæðinu er aðstaða til
að losa sig við fatnað til Rauða krossins.

Flúðum
Opnunartími 2020
Mánudaga til fimmtudaga:09:00-18:00
Föstudaga:
09:00-19:00
Laugardaga: 10:00-18:00
Sunnudaga:
12:00-17:00
Verið velkomin
Starfsfólk Samkaupa Strax á Flúðum
Sími: 486 6633
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
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Aðalfundur Landgræðslufélags
Hrunamanna 12. febrúar

Aðalfundur Landgræðslufélagsins verður haldinn
þann 12. febrúar kl 20:00 í Huppusal.
Auk hefðbundinna aðalfundarstarfa mun Sigurður H.
Magnússon halda erindi um gróðurfar frá Ábóta og
að Fosslæk og Anna Sigríður Valdimarsdóttir mun
kynna GPS smáforrit sem okkur ber að nota við að
skrá GPS punkta og ferla í tengslum
við framkvæmd Landbótaáætlunar.
Samúel Unnsteinn Eyjólfsson gefur ekki kost á sér til
áframhaldandi stjórnarsetu og mun því verða kosinn
einn aðili inn í stjórn.
Hlökkum til að sjá sem flesta
-Stjórnin

Opnunartími á Gámasvæðinu á Flúðum!!
Opnunartíminn verður frá kl. 13:00-18:00, mánudaga,
miðvikudaga, föstudaga og laugardaga. Á þetta vonandi að leiða
til betri þjónustu varðandi flokkun o.fl. Fyrir utan þessa tíma
verður gámasvæðið aðgengilegt á fæti og auk þess verður í
neyðartilvikum hægt að hafa samband við starfsmenn
sveitarfélagsins um aðgengi að svæðinu.
Sími hjá umsjónarmanni gámasvæðis: 835 1355
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Frá afhendingu Menntaverðlauna SASS
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Aðalfundur skógræktarfélags
Hrunamanna

verður haldinn i Huppusal Félagsheimilis Hrunamanna,
mánudaginn 10. febrúar kl. 20:30.
Auk hefðbundinna aðalfundarstarfa
mun Halldóra
Hjörleifsdóttir halda
spennandi erindi um
rótarskot Hjálparsveitanna.
Allir velkomnir og við
hlökkum til að sjá sem
flesta
-Stjórnin
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Frá Félagi eldri Hrunamanna.
Leikhúsferð.

Farið verður í Borgarleikhúsið sunnudaginn 23 febrúar
að sjá leikritið Vanja frændi eftir Tsjekhovs
miðaverð er 6050 kr.
Þátttaka tilkynnist til Kristínar og Guðrúnar
fyrir 12 febr.
Farið verður frá Félagsheimilinu kl.15/45.
Símanúmer Kristín 4866640 8642154.
Guðrún 4866621 6169546.
Kær kveðja, ferðanefndin.

Skrifstofa Hrunamannahrepps.

Opnunartími .
Mánudaga til fimmtudaga: 09:00-12:00 og 13:0016:00
Föstudaga: 09:00-12:00
Sími: 480-6600
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Lindy hop dansnámskeið í uppsveitunum
Eftir rúma viku verður danshátíð í félagsheimilinu á Flúðum, Lindy on Ice,
og þeim langar að bjóða heimamönnum upp á byrjendanámskeið í Lindy
hop. Það yrði þá 3x 1.5 tíma námskeið: 9. feb. (sunnudag, Aratungu), 15.
feb. (laugardag, Aratungu) og 23. feb. (sunnudag, Flúðum). En með þeim
fyrirvara að að minnsta kosti 10 manns taki þátt.
Kostnaður er 15. þúsund kr., innifalið eru böllin á danshátíðinni: 13., 14.
og 15. feb: Lindy on Ice
Nánari upplýsingar um danshátíðina: https://www.facebook.com/
lindyonice/
Skráning á námskeiðið berist til: heilsueflandi@fludir.is og þá fyrir kl. 22
föstudagskvöldið 7. Febrúar.
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