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ATH!!Næsti Pési kemur út
í apríl.Efni þarf að berast í
síðasta lagi 1. apríl 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.
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Sveitarstjórapistill
Marsmánuður er runninn upp og það er svolítill vetur í honum. Það munar þó
miklu hvað sólin yljar okkur með lengri degi og maður finnur að það styttist í
vorið. Hins vegar hefur veturinn verið að refsa okkur með óveðurrokum og
sérstaklega hefur vindurinn verið til mikilla leiðinda. Við höfum almennt
sloppið nokkuð vel nema hjá Reyni og Sólveigu varð gríðarlegt tjón á
gróðurhúsunum í Götu en vonandi gengur vel að koma starfsseminni af stað
aftur og tryggingarvernd reynist viðunandi.
Annars er ýmislegt á seyði í samfélaginu. Sem betur fer þá lítur út fyrir að það
verði byggðar nokkuð margar íbúðir eða hús í sveitarfélaginu á þessu ári. Á
Flúðum er það ánægjulegt að verið er að byggja litlar eða meðalstórar íbúðir
sem ættu að henta þeim sem eru að koma sér af stað á íbúðamarkaðnum. Hins
vegar þarf sveitarfélagið að huga að næstu skrefum í framboði lóða og verið er
að vinna að því að koma 1 áfanga af stað niður í Laxárhlíð.
Þá er einnig ánægjulegt að hreinsistöðin við Félagsheimilið er komin í gang
sem er liður í þeirri viðleitni að frárennslismál í sveitarfélaginu verði í sem
bestu horfi. Það er ánægjulegt að önnur sveitarfélög eru að horfa til þess sem
við erum að gera og koma gagngert til að skoða þessa hreinsistöð og hvernig
við útfærum þetta. Samhliða vekur starfssemin á Seyrustöðum mikla athygli
og ekki síst hvað sveitarfélögin sem standa að verkefninu hafa sýnt mikinn
metnað og nálgast það lausnarmiðað. Húsið er risið þó veður hafi tafið
framkvæmdir og verður vonandi staður fyrir frekari framþróun verkefnisins.
Sveitarfélögin hafa líka ráðið sérstakan starfsmann sem þjónustufulltrúa
seyruverkefnisins og fyrir valinu varð Áslaug Alda Þórarinsdóttir. Vonum við
að þetta verði verkefninu til framdráttar en markmiðið er það að bæta
þjónustuna og einnig að fráveitu- og aðgengismál hjá einstaka húsum komist í
betra horf sem er mikið umhverfis- og öryggismál.
Sveitarstjórn hefur ályktað að skynsamlegt sé að skoða hvort sameina eigi
sveitarfélög á svæðinu og er það mál í skoðun í rólegheitunum. Það er orðið
ljóst að það verður settur lágmarksíbúafjöldi á sveitarfélögin en hvort sem
Hrunamannahreppur verður orðinn með 1000 íbúa árið 2026 eða ekki þá held
ég að í ljósi aukinna verkefna sveitarfélaga og breytinga í hagsmunabaráttu
þeirra sé skynsamlegt að skoða stærri og öflugri þjónustueiningar þó
samfélögin geti haldið sínum sérkennum áfram.
Nú eru að koma fram rekstartölur fyrir árið 2019 og okkur sýnist að þær séu að
mestu í samræmi við áætlanir nema í einum málaflokki og það eru
úrgangsmálin.
Niðurstaðan sýnist mér vera sú að við erum að borga 25
milljónir með málaflokknum og höfum við aldrei séð annað eins
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. Auðvitað er hluti skýringar að kostnaður við afsetningu hefur hækkað
mikið og við höfum tekið upp hirðingu á lífrænum úrgangi en það er
ýmislegt annað sem við getum gert betur í. Hins vegar vonast maður til að
við náum betri árangri í málaflokknum með þeim breytingum sem hafa
tekið gildi en fleira þarf trúlega að koma til.
Aðrar tölur eru líka að berast en við höldum tölfræði utan um aðsókn í
sundlaug, íþróttahús og bókasafn og sem betur fer er lítilsháttar aukning á
milli ára. Það er ánægjulegt að þetta eigi við um bókasafnið líka því maður
veit aldrei hvernig þetta stefnir með íslenskuna og framtíð bókarinnar.
Hins vegar veit ég að bókasafnið er notalegur staður til að heimsækja og
Inga Jóna hefur staðið sig vel að skapa gott andrúmsloft á safninu.
Í félagsheimilinu fór líka fram í þriðja skipti viðburður sem kenndur er við
Lindy Hop sem hélt aftur eitt lítið aþjóðlegt Lindy Hop dansmót. Þetta er
upplyfting í skammdeginu og þó líkur séu á að þessi viðburður sé kominn í
dvala þá sýnir þetta okkur hvað góðar hugmyndir geta stytt okkur stundir
og lyft upp hversdeginum. Vonandi getum við haldið áfram á þessari braut
að bæta félagsheimilið en núna er búið að koma upp fituskilju við eldhúsið
og verið að vinna í að geta skipt því í tvö brunahólf. Síðan verður verkefni
ársins að reyna að fækka lekum í þaki hússins og skipta um glugga o.fl. á
efri hæð vesturhluta hússins.
Það eru síðan ýmis tíðindi sem geta haft áhrif á þetta ár sem veldur manni
áhyggjum. Bæði er það Kórónaveiran og síðan hvort kjarasamningar náist
og ef ekki hvort verða löng verkföll. Varðandi veiruna þá veit ég að
almannavarnir eru vel undirbúnar undir það en hins vegar hef ég meiri
áhyggjur af ferðaþjónustunni og efnahagslegum skammtímaáhrifum
hennar. Vonandi nást síðan samningar sem eru skynsamlegir þannig að
hægt sé að að lyfta launum þeirra lægst launuðustu og jafnframt halda
stöðugleika áfram í ytra umhverfi.
Sveitarstjórn er búin að skipa ruslamálaráðherra fyrir árið 2020 og hnossið
hlaut Ragnheiður Georgsdóttir þetta árið. Eftir er að finna dagsetningu en
eflaust verður fyrirkomulagið þannig að unnið verður með skólunum fyrir
hádegi og eftir hádegi tekur gamli góði rusladagurinn við. Þá hefur einnig
verið skipaður fulltrúi sveitarfélagsins í 17. júní nefnd til tveggja ára og var
það hann Ævar Eyfjörð Sigurðsson sem tók það að sér. Maður er alltaf
þakklátur fyrir fólk sem vill taka þátt í svona samfélagslegum verkefnum.
Að lokum vil ég hvetja sem flesta til að sækja árlegt hjónaball Hrunamanna
sem að sjálfsögðu fer fram í íþróttahúsinu þannig að pláss er fyrir alla.
Göngum bjartsýn til verka á móti hækkandi sól.
Jón G. Valgeirsson
Sveitarstjóri
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AÐALFUNDUR FÉLAGS ELDRI
HRUNAMANNA,

verður haldinn miðvikudaginn 25 mars kl:14
í Félagsheimili Hrunamanna.
Fundagerð: Skýrsla formanns og gjaldkeri leggur fram
reikninga félagsins.
Kosningar: Kjósa skal nýjan ritara og varafulltrúa í stjórn.
Núverandi ritari gefur ekki kost á sér.
Önnur mál:
Kaffi í boði FEB. Vonumst til að sjá
sem flesta og gaman væri ef nýir
félagar bættust í hópinn.
Kveðja, stjórnin

Félag eldri Hrunamanna.
VATNSLEIKFIMI!
Vatnsleikfimin fyrir félaga í
Félagi eldri Hrunamanna hefst 11
mars kl: 15:20
Kveðja stjórnin.
Frá Félagi eldri Hrunamanna
Árshátíð
Árshátíð félagsins verður haldin í Félagsheimilinu laugardaginn
21. Mars 2020. Húsið opnar kl. 19:00 með fordrykk og borðhald
hefst kl. 19:30. Á borðum verður þriggja rétta máltíð frá Hótel
Flúðum. Skemmtiatriði. Miðapantanir þurfa að hafa borist í
síðasta lagi sunnudagskvöldið 15. mars til Kötu í síma 486
6696, Möggu í síma 893 6606 eða Margrétar
Emilsdóttur í síma 868 4006. Miðaverð er 6500 kr.
Vonumst til að sjá sem flesta og takið með ykkur
gesti. Kveðja, nefndin
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Atvinna.

Starfskraftur óskast til afleysinga í þrifum, þvottum og umsjón
með bústöðunum okkar í Mosási.
Nánari upplýsingar gefur Fjóla, sími 8685751

Jarðvegstippur.

Eru einhverjir í nágrenni Flúða sem vildu og gætu tekið á móti efni í
jarðvegstipp. Vegna framkvæmda á árinu vantar hugsanlega pláss fyrir
slíkt. Vinsamlegast hafið samband við sveitarstjóra í síma: 480 6600 eða
á netfang: hruni@fludir.is

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

Vinnuskóli

Verður starfræktur frá 8. júní til og með 10. júlí í sumar.
Miðað er við að umsækjendur séu fæddir
á árunum 2004–2006.
Umsóknir þurfa að berast fyrir 24. 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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Flokkunarhornið.
Litað timbur fer í sér gám en
ekki í grófan úrgang.

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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Öskudagur

Skrifstofa Hrunamannahrepps.

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

Aðalfundur UMFH
Aðalfundur UMFH verður haldinn fimmtudagskvöldið 26.mars klukkan
20 í Félagsheimili Hrunamanna.
Dagskrá:
1. Skýrsla stjórnar
2. Reikningar
3. Önnur mál
Stjórn UMFH
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Frá Nautgriparæktarfélagi Hrunamanna
Aðalfundur félagsins verður haldinn á Hótel Flúðum miðvikudaginn
25.mars kl. 11. Venjuleg aðalfundastörf og kosningar. Bogi Pétur
Eiríksson gjaldkeri gefur ekki kost á sér til áframhaldandi setu í stjórn.
Guðmundur Jóhannesson ráðunautur kemur og fjallar að vanda
um niðurstöður skýrsluhaldsins,kynbótastarfið ofl. Verðlaun verða
afhent og síðan verður súpa í boði félagsins.
Stjórnin
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