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Sveitarstjórapistill
Aprílmánuður er runninn upp og þetta eru nú með skrítnari tímum sem ég
hef upplifað. Af því maður náði að upplifa fjármálakreppuna á sínum tíma
þá hefur maður meiri áhyggjur af Kóvit 19 og áhrifum hennar að því leyti
að þetta snýst bæði um heilsu og heilbrigði fólks og síðan efnahagslegar
afleiðingar faraldursins.
Það hefur farið mikil vinna síðustu vikur í að skipuleggja starfssemi
sveitarfélagins í samræmi við fyrirmæli sóttvarnarlæknis og aðrar áætlanir
sem gerðar hafa verið. Sem betur fer er Suðurlandið orðið nokkuð
áfallaþolið og eru almannavarnir og viðbragðsaðilar á svæðinu undirbúnir
undir ýmislegt sem nú getur reynt á. Sem betur fer virðast ekki enn hafa
komið upp smit í sveitarfélaginu en það væri nú ótrúlegt ef það gerðist
ekki. Hins vegar ef það verður niðurstaðan held ég að við séum ágætlega
tilbúin undir það.
Sveitarfélagið hefur hægt á starfssemi sinni í takt við fyrirmæli
sóttvarnarlæknis þannig að nú er ýmis þjónusta komin í „sóttkví“. Við
verðum því að vera dugleg að nota náttúrleg úrræði til að huga að hreyfingu
og annarri heilsueflingu og nota símann og aðra samskiptamiðla til að halda
tengslum við þá hópa sem kunna að vera í viðkvæmri stöðu. Þá er mjög
mikilvægt að huga að öllum leiðbeiningum sem sóttvarnarlæknir og
almannavarnir hafa sett fram því þannig náum við árangri í baráttunni við
þennan vágest.
Það verður að hrósa leik- og grunnskóla fyrir lausnarmiðuð viðhorf til að
geta haldið uppi starfi í skólunum því það er nokkuð flókið verk. Við
höfum lagt áherslu á að fara eftir tilmælum sóttvarnarlæknis til að halda
skólastarfi áfram þangað til annað er ákveðið. Það er mikilvægt að börn
hafi verkefni í dagsins önn og að skólagangan skerðist sem minnst og
einnig getur það hjálpað vinnandi fólki að hafa þennan vettvang klárann
fyrir börnin sín.
Ljóst er að þetta allt saman er mikið högg fyrir þá sem reka ferðaþjónstu í
sveitarfélaginu en þó þar sé stærsta óvissan mun þetta hafa áhrif á alla.
Það mun væntanlega geta haft áhrif á matvælaframleiðendur vegna þess að
hótel og veitingastaðir eru lamaðir og önnur þjónusta skert. Samt held ég
að okkar samfélag sé þannig samsett úr fjölbreyttum atvinnugreinum að við
séum í skárri stöðu en margir aðrir.
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Sveitarstjórn hefur ákveðið fyrstu aðgerðir til að hjálpa þeim sem aðilum
sem verða fyrir mestu áhrifum Kórónuveirunnar en örugglega þarf að
hafa puttann á púlsinum áfram. Það hefur verið tekin ákvörðun um að
fresta greiðslum hluta fasteignagjalda hjá þeim sem verða fyrir mestu
áhrifunum og óska eftir því. Þá verði ekki rukkað fyrir annað en veitta
þjónustu í leikskóla o.fl. Síðan þarf örugglega að vera vakandi með
fjárfestingar- og viðhaldsáætlanir og bæta í ef þörf krefur og jafnframt
þarf að huga að möguleikum varðandi sumarvinnu fyrir börn og
ungmenni ef á þarf að halda. Sem betur fer er sveitarfélagið í þokkalegri
stöðu til að bæta tímabundið í þó það taki auðvitað í reksturinn.
Nú er einmitt búið að leggja fram ársreikning Hrunamannahrepps fyrir
árið 2019 til fyrri umræðu og verður hann afgreiddur af sveitarstjórn í
byrjun maí og niðurstaða hans síðan kynnt á íbúafundi í framhaldinu svo
framarlega sem ekki verði þá enn samkomubann. Sveitarfélagið er rekið
sem betur fer með nokkrum afgangi sem hjálpar okkur aðeins þegar svona
aðstæður koma upp.
Kórónan setur alla viðburði sem við þekkjum næstu vikur í skrýtinn
búning og ansi margt sem óvissa er um. Það er t.d. hæpið að árlegi
rusladagurinn okkar verði haldinn 8. maí eins og til stóð. Messur og
annar mannfagnaður er lagstur í dvala og hætt er við því að þessir páskar
verði sérstakir. Það var því kannski viðeigandi að geta klárað hið árlega
hjónaball áður en Kórónan hefði stoppað það af. Það var reyndar met
þátttaka eða um 390 manns þannig að nú er spurning hvort 400 manna
marki verði náð á næsta ári. Ég vil þakka sérstaklega hjónaballsnefndinni
fyrir frábæra dagskrá og skemmtun því það er mikil vinna sem þau leggja
á sig til að skemmta okkur hinum.
Að lokum er rétt að minna á að Vinnuskóli Hrunamannahrepps verður
starfræktur í sumar í 5 vikur fyrir 14-16 ára unglinga og er einmitt núna í
Pésanum auglýst eftir krökkum sem vilja láta hendur standa fram úr
ermum í sumar Einnig vil ég minna foreldra barna á aldrinum 6-16 ára að
skoða hvort þeir eigi ekki rétt á að sækja um hvatarstyrki til
sveitarfélagsins en frestur til að sækja um þá er til 1. maí nk. Upplýsingar
og umsóknareyðublað er hægt að nálgast inn á heimasíðu sveitarfélagins
fludir.is.
Megum við síðan ganga samtaka til verks til að vinna bug á þessu
veiruveseni.
Jón G. Valgeirsson
Sveitarstjóri
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Íbúð til leigu í Heimalandi.
Laus er til umsóknar íbúð fyrir eldri borgara,
í Heimalandi á Flúðum.
Skoðað verður með tímabundna almenna útleigu ef ekki
berast umsóknir fyrir 24. apríl nk.
Áhugasamir hafi samband við skrifstofu
Hrunamannahrepps í síma 480 6600
eða á netfang: hruni@fludir.is
Þessa dagana er verið að vinna að breytingum á Ráðhúsinu.
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Skrifstofa Hrunamannahrepps.
Vegna „Covid“ er skrifstofan lokuð almenningi.
Hægt er að ná í starfsfólk í síma eða með tölvupósti

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

Skrifstofan er lokuð á skírdag 9 apríl, á föstudaginn langa
10. apríl, á annan í páskum 13 apríl og sumardaginn
fyrsta 23.apríl.

Vinnuskóli

Verður starfræktur frá 8. júní til og með 9. júlí í sumar.
Miðað er við að umsækjendur séu fæddir
á árunum 2004–2006.
Umsóknir þurfa að berast fyrir 28. apríl
á Skrifstofu Hrunamannhrepps eða á netfang
petur@fludir.is.
Nánari upplýsingar í síma 480 6600
eða Pétur í síma: 895 6603
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Tilnefningar til umhverfisverðlauna
Hrunamannahrepps 2020

Umhverfisnefnd óskar eftir tilnefningum til umhverfisverðlauna
Hrunamannahrepps fyrir árið 2020. Hægt er að tilnefna einstaklinga,
fyrirtæki, stofnanir og félagastarfsemi fyrir störf í þágu umhverfis í nær eða
fjærumhverfi. Tilnefningar ásamt smá rökstuðningi óskast sendar á
netfangið umhverfisnefnd@fludir.is fyrir 1. maí 2020. Einnig er hægt að
skila tilnefningum í gegnum facebooksíðu
Hrunamannahrepps
í
einkaskilaboðum.
Umhverfisverðlaunin verða afhent 17. júní.
Umhverfisnefnd Hrunamannahrepps

Hvatagreiðslur.
Foreldrar og forráðamenn barna á aldrinum 6– 16 ára eru hvattir til að
sækja um hvatagreiðslur vegna íþrótta,-lista og tómstundaiðkunar
skv.reglum Hrunamannahrepps.
Umsóknarfrestur er til 1. maí vegna vorannar 2020
Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á heimasíðu
Hrunamannahrepps, og á Skrifstofu Hrunamannahrepps.
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Sundlaugin á Flúðum. Íþróttahúsið á Flúðum
Í ljósi aðstæðna eru sundlaug og íþróttahús:

LOKUÐ UM ÓÁKVEÐINN TÍMA
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Flokkunarhornið.
Í ljósi Covidfaraldursins, er fólk áminnt
um að flokka vel og ef grunur er um smit,
þá á sá úrgangur að fara í almennt sorp
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