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Sveitarstjórapistill
Maímánuður er runninn upp og eftir mildan vetur er klárlega komið vor
þó kuldaboli sé ekki búinn að yfirgefa næturnar. Maður finnur vorlykt
í lofti, tré og runnar byrjuð að bruma og græni liturinn að færast yfir
landið. Sauðburður framundan og önnur vorverk sem bíða þeirra sem
yrkja landið. Það eru reyndar tíðindi varðandi blessað sauðféð að það
hefur ekki verið færra á Íslandi í 160 ár og býst ég við að það sé svipuð
þróun í þessari sveit. Vonandi nær þessi grein vopnum sínum því vont
væri að geta ekki etið sitt hangiket!!
Það kom að því að kóvitveiran næði að stinga sér niður í sveitarfélaginu
með meiri afgerandi hætti en hún hefur áður gert í þessum faraldri.
Hingað til höfum við sloppið nokkuð vel en núverandi ástand minnir
okkur á að þetta er ekki búið fyrr en það er búið. Sveitarfélagið greip
til nokkuð viðamikla varúðarráðstafanna til að auka möguleikana að
kveða veiruskrattann í kútinn hratt og örugglega og vonandi mun það
takast. Það hefur óhjákvæmilega í för með sér ákveðna þjónustuskerðingu í stofnunum sveitarfélagsins en ég held að reynslan hafi kennt
okkur það í þessu fári að slíkar aðgerðir séu skynsamlegar til að ná
árangri. Vil ég þakka starfsfólki skólanna og stofnanna sveitarfélagsins
fyrir taust og góð viðbrögð við ástandinu.
Annars líður manni betur með ástandið núna að því leyti að eldri borgarar o.fl eiga að vera komin í skjól með bólusetningu og almennt séð
sýnist mér að ansi margir í sveitarfélaginu séu búnir að fá eina sprautu
eða tvær. Ég sendi bestu batakveðjur til þeirra sem hafa smitast og
munum, það er engin skömm að smitast og smitskömm er engin
skömm!!
Þrátt fyrir kóvit þá gengur nú lífið sinn gang og nú liggur fyrir ársreikningur vegna árins 2020 og er afgreiddur í sveitarstjórn. Það varð
afgangur af rekstri sveitarfélagsins sem nam rúmum 69 millj. sem er
heldur meira en áætlanir gerðu ráð fyrir. Helstu ástæður þess að svona
tókst til, þrátt fyrir töluverð kóvitáhrif, eru að stuðningaðgerðir ríkisins
gögnuðust sveitarfélaginu ágætlega og almennt var reynt að halda
rekstrinum á skynsamlegum nótum. Vil ég þakka starfsmönnum
sveitarfélagins sérstaklega fyrir góð störf til að gera þetta allt saman að
veruleika á einkar krefjandi „fárári“.
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Þá lækkaði skuldahlutahlutfallið aðeins frá síðasta ári og er um 69% en
svokallað skuldaviðmið er rúmlega 45%. Fjárfestingar voru samt
drjúgar eða samtals um 130 millj. og voru fjármagnaðar að mestu án
lántöku sem er alltaf gleðilegt þó eignasala hafi hjálpað okkur í því
sambandi. Við erum því þokkalega búin undir krefjandi rekstrarár á
árinu 2021 sem tekur vissulega í budduna því árið er stærsta fjárfestingarár sveitarfélagsins frá því að ég kom hér til starfa.
Annars er góður gangur í ýmsum framkvæmdum sveitarfélagsins
stórum sem smáum. Ég vil hrósa starfsmönnum áhaldahússins fyrir
góð störf en það fer ekki alltaf hátt hvað þeir eru að sýsla og hvað við
erum í raun sjálfbjarga um ýmis verk. Það er í raun ómetanlegt í
„iðnaðarmannahallæri“ að geta gengið að starfsfólki sem getur bjargað
sér um flest. Sýnist mér t.d. munur sé orðinn á kjallara Flúðaskóla,
Félagsheimilinu og áhaldahúsinu af þeirra völdum.
Þegar maður horfir út um gluggann er ýmislegt í gangi. Framkvæmdir
á Félagsheimilinu eru komnar vel á leið því búið er að skipta um
glugga á norðurhlið Stjörnusalarins og styttist í að nýtt þak komist á
miðhlutann. Það væri kostur ef sú breyting héldi vatni sem er vissulega hugmyndin með að lyfta upp þakinu. Þá er verið að skoða að
sækja um styrk til þess að setja upp lyftu í þessa álmu til að auðvelda
aðgengi að bókasafninu og vonandi fáum við stuðning til að þessi
framkæmd komist á koppinn.
Þá er veitingastaðurinn Minilik að stækka enda eflaust ekki vanþörf á
miðað við eftirspurnina að komast í eþíópískan mat. Þessi staður er
einstakur í alla staði og skapar skemmtilega stemningu í veitingarflóru
sveitarinnar. Framkvæmdir við Hringtorgið eru komnar á fullt og
verður ekki langt að bíða þess að við þurfum að fara í að færa Öldu
aldanna en núna er verið að klára hönnun á frágangi hennar fyrir
framan Félagsheimilið.
Framkvæmdir við gatnagerð í Gröf/Laxárhlíð halda áfram en fornleifarannsóknir hafa þó aðeins tafið verkið. Það verður að segjast að
greinilegt er að búsetusagan í Gröf er ansi merkileg og á sér mjög forna
sögu. Tekin hefur verið ákvörðun að breyta skipulagi lítillega þannig
að gamli bæjarhóllin verði að mestu utan framkvæmda og vonandi
verður hægt að gera sögunni þarna skil. Búið er að auglýsa þessar 8
lóðir í fyrsta áfanga lausar til úthlutunar og eru komin viðbrögð við
þeim strax. Verður spennandi hvernig þarna tekst til.
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Þá er búið að auglýsa útboð í lagningu á hitaveitu frá Kópsvatnsholunni og lagna- og gatnaframkvæmdir í Garðastíg, þar er verkinu
áfangaskipt á árin 2021 og 2022. Sama má segja um útboð sem mun
birtast á framkvæmdum við vatnstank í Berghylsfjalli á næstu
dögum en ljóst er að við þurfum að eiga nóg af öllum tegundum að
vatni vegna umsvifana í sveitarfélaginu.
Ákveðið er að halda rusladaginn föstudaginn 14. maí n.k þó það
verði að aðlaga hann í samræmi við Kóvitdæmið og að á þeim degi
verðum við komin á beinu brautina aftur. Ef allt gengur að óskum
munu skólarnir byrja daginn en verða sjálfstæðir í störfum og síðan
byrjar hefðbundnari dagskrá kl. 16:00. Við þurfum samt að slauffa
grillveislunni góðu en Gunnlaugur ruslamálaráðherra mun útdeila
pizzum í lok vinnudags í Lækjargarðinum. Vil ég hvetja alla til að
taka til hendinni, hvort það er í skipulegri dagskrá dagsins, eða að
huga að eigin umhverfi og flokkun úrgangs í annan tíma. Þessi
málaflokkur snertir bæði umhverfismál almennt og einnig ásýnd
sveitarinnar.
Það var gaman að geta aðeins glatt unglinga okkar með því að það
náðist að skipuleggja þrjá viðburði í félagsmiðstöðinni í vor og vil
ég þakka henni Ragnhildi Eyþórsdóttur fyrir að skipleggja þetta fyrir
krakkana. Það verður síðan annað verkefni að finna fyrirkomulag og
forstöðumann fyrir félagsmiðstöðina fyrir næsta vetur með Skeiðaog Gnúpverjahreppi og er það í vinnslu. Það eru síðan að verða
breytingar í ráðhúsinu þannig að Lilja okkar er að láta af störfum á
næstu vikum. Búið er að ráða í hennar starf og var Eva Dís Ólafsdóttir valin úr hópi 8 umsækjanda en það var afar áægjulegt að fá
margar góðar umsóknir um starfið. Vil ég þakka Lilju fyrir góð störf
og bíð Evu Dís velkomna til starfa.
Að lokum vil ég minna á auglýsingar sveitarfélagsins varðandi
vinnuskólann í sumar og þau tvö störf fyrir námsfólk sem sveitarfélaginu stendur til boða á vegum Vinnumálastofnunar.
Eigum gott vor saman.
Jón G. Valgeirsson
Sveitarstjóri

Opnunartími á Gámasvæðinu á Flúðum!!

Opnunartíminn verður frá kl. 13:00-18:00, mánudaga, miðvikudaga,
föstudaga og laugardaga. 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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Vinnumarkaðsátak ungmenna.

Sveitarfélagið Hrunamannahreppur auglýsir tvö sumarstörf til
umsóknar fyrir námsfólk 18 ára og eldri .
Störfin eru liður í vinnumarkaðsátaki á vegum Vinnumálastofnunnar. Áhugasamir geta haft samband við Skrifstofu
Hrunamannahrepps í síma: 480 6600, eða sent póst á
hruni@fludir.is í síðasta lagi18. maí nk. Nánari upplýsingar á
fludir.is
Fótaaðgerðastofa Öddu Siggu Miðfelli 2a
Opið alla virka daga frá 8-16
Tímapantanir í s: 8676580
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Byggingaframkvæmdir í gangi. Minilik stækkar.

Skrifstofa Hrunamannahrepps.
Opnunartími .
Mánudaga til fimmtudaga: 09:00-12:00
og13:00-16:00,
Föstudaga: 09:00-12:00
Sími: 480-6600
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Flokkunarhornið.
Náttúran er takmörkuð auðlind sem ber að nýta vel.
Flokkun til endurvinnslu sparar auðlindir
jarðar, orku og dregur úr urðun.
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Heilsugæslustöðin Laugarási.
Heilsugæslustöðin Laugarási er opin frá 8-15
alla virka daga.
Tímapantanir og bókun í símaviðtal er í síma 432 2770.
Blóðprufur eru teknar mánudaga til fimmtudaga. Athugið
að bóka þarf tíma í blóðprufur og beiðni frá lækni þarf
að liggja fyrir .
Lyfjaendurnýjun er á heilsuvera.is
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Bílaverkstæði

Opið frá kl: 08:00-17:00
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Unnið við endurnýjun á þaki Félagsheimilisins

Stund milli stríða hjá þaksmiðum
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„Koma svo!“ er göngu- og skokknámskeið
fyrir byrjendur
Í maí verður í uppsveitunum fjarnámskeið fyrir þá
sem vilja byrja að hreyfa sig reglulega. Við verðum með lokaðan fésbókarhóp þar sem þátttakendur fá hvatningu og faglega aðstoð. Vertu með
á þínum forsendum, aðalmálið er að mæta sumrinu í betra formi og með
bros á vör.
Fyrir þá sem vilja áskoranir þá endum við námskeiðið með því að taka
þátt í Miðfellshlaupinu á Flúðum sem er göngu- og skemmtiskokk til
styrktar Ljósinu. Ljósið er endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir fólk
sem hefur fengið krabbamein og aðstandendur þess.
Nánari upplýsingar má finna á fésbókarhópnum: „Heilsueflandi uppsveitir“
Gunnar Gunnarsson
Íþrótta- og heilsufræðingur

Vinnuskóli

Verður starfræktur frá 14. júní til og með 9. júlí í sumar.
Miðað er við að umsækjendur séu fæddir
á árunum 2005–2007.
Umsóknir berist fyrir 15. maí
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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ÚTBOÐ
Hrunamannahreppur óskar eftir tilboðum í verkið:

Miðlunargeymis Berghylsfjalli

Verklok eru 30. júní 2022.
Verkið felst í byggingu miðlunargeymis með lokahúsi á Berghylsfjalli, ásamt
lagningu jarðlagna og tengingu við núverandi aðveitu vatnsveitu Hrunamannahrepps.
Verkinu er skipt í 2 áfanga.
1. áfangi: Leggja vegslóða að vinnusvæði. Jarðvinna vegna mannvirkis og
uppsteypa.
2. áfangi: Lagnavinna og frágangur húss og umhverfis.
Áfanga 1 skal að fullu lokið:
Áfanga 2 skal að fullu lokið:
Verkinu skal að fullu lokið:
Helstu magntölur eru:
Helstu magntölur eru:
Gröftur
Fyllingar
Mótasmíði
Steypa
Vatnslagnir

1. október 2021.
30. júní 2022.
30. júní 2022.

2.000 m³
2.000 m³
700 m2
120 m3
200 m

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með miðvikudeginum 12. maí
2021. Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu hafa samband við Guðmund
Hjaltason hjá Eflu Suðurlandi í síma 412 6900, eða með tölvupósti á netfangið
gh@efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið
útboðsgögnin send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Hrunamannahrepps Akurgerði 6, 845 Flúðir
fyrir kl. 13:00 miðvikudaginn 2. júní 2021, en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Sveitarstjórinn í Hrunamannahreppi
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Byggingalóðir
Lausar til umsóknar

Sveitarfélagið Hrunamannahreppur auglýsir
til úthlutunar eftirtaldar lóðir á Flúðum

Lausar íbúðarlóðir:

Túngata 5, 7 og 9, einbýli.

Ljónastígur 7 og 9, einbýli.

Högnastígur 7, 9 og 16 einbýli.

Lausar verslunar- og þjónustulóðir:
Sneiðin 1.

Lausar iðnaðarlóðir:
Iðjuslóð 4, 6, 8, 10, 12, 15 og 17.

Lóðunum er úthlutað skv. úthlutunarreglum fyrir
Flúðir sem er hægt að nálgast á heimasíðu
sveitarfélagsins fludir.is. Umsóknareyðublöð
fyrir byggingarlóðir á Flúðum er hægt að fá á
skrifstofu Hrunamannahrepps eða heimasíðu
sveitarfélagsins.
Öllum umsóknum skal skilað til skrifstofu
sveitarfélagsins að Akurgerði 6, 845 Flúðum.
Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu
20 sveitarfélagsins í síma 480-6600 eða í netfang hruni@fludir.is.
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Starfsmaður í eldhús

Leikskólinn Undraland á Flúðum óskar eftir að ráða starfsmann í eldhús, um er að ræða afleysingu í júní mánuði 2021
Leikskólinn Undraland er þriggja deilda leikskóli og er staðsettur á
Flúðum. Við skólann stunda rúmlega 40 börn nám. Við störfum eftir
hugmyndafræði Reggio Emilia með útikennslu að leiðarljósi. Við
leggjum áherslu á þarfir barnanna til frjálsra leikja og getu þeirra til að
skapa og upplifa. Náttúran og umhverfið sem við búum í eru nýtt til
rannsókna og leikja.
Hæfni
Kennarar og starfsmenn leikskólans þurfa að búa yfir færni í mannlegum samskiptum, sýna frumkvæði, sjálfstæði og hafa metnað fyrir
starfi sínu. Vinna að uppeldi og menntun barnanna í samræmi við
námskrá leikskólans og geta unnið í nánu samstarfi við stjórnendur
leikskólans.
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um hjá okkur.
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Lagnakraðak yfir Hellisholtalæk

Fornleifafundur í Grafarlandi. Fornleifafræðingar að störfum
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Gönguferðir í Hrunamannahreppi 2021
Atvinnu-, ferða- og menningarnefnd Hrunamannahrepps kynnir hér gönguferðir sumarsins 2021. Þetta er tuttugasta sumarið sem boðið er upp á þessar
ferðir. Ferðirnar eru alls átta. Allar göngurnar verða á miðvikudagskvöldum í
sumar nema dagsgöngurnar 17. júlí og 28. ágúst sem eru farnar á laugardögum. Frítt er í allar kvöldgöngurnar en innheimt verður fyrir akstur í dagsgöngunum. Leiðsögumenn í ferðunum í samvinnu við heimafólk verða þau
Helgi Már Gunnarsson og Kolbrún Haraldsdóttir, Flúðum. Allir eru hjartanlega velkomnir.

Allar ferðir verða auglýstar sérstaklega þegar nær dregur á facebooksíðunni
“Gönguferðir í Hrunamannhreppi“.
1. ferð er 26. maí. Byrgi Fjalla- Eyvindar
Lagt af stað kl 20:00 frá upplýsingaskiltinu um byrgi Fjalla Eyvindar sem er
við afleggjarann heim að Jötu. Gengið eftir götum fram Skipholtsfjall og að
byrgi (búri) Fjalla-Eyvindar sem er vel falið í landslaginu. Létt og auðveld
ganga sem tekur u.þ.b. 2 klst.
2. ferð 2. júní. Skipholt að Hvítá
Lagt af stað kl 20:00 frá hlaðinu í Skipholti 1. Gengið upp fjallið vestan megin
við bæinn og þar áfram í vestur, yfir ása og móa, allt að Hvítá. Á þessum
slóðum er hið svonefnda Steypuvað yfir Hvítá. Síðan er gengið upp með ánni
og að Borgarási en þar er að finna forna fjárborg. Þaðan er gengið heim að
Skipholti. Karl Guðmundsson í Skipholti mun segja frá og leiða gönguna.
Gengið er á mishæðóttu landi og áætlaður göngutími er 2-3 klst.
3. ferð 9. júní. Flúðir - Túnsberg
Lagt af stað kl 20:00 frá Félagsheimilinu á Flúðum. Gengið er upp Högnastaðaás, þaðan niður í gömlu réttirnar við Túnsberg sem hafa að geyma
skemmtilega sögu. Gengnar eru eyrar Litlu-Laxár til baka að Flúðum. Magga
Brynjólfsdóttir í Túnsbergi leiðir gönguna. Áætlaður göngutími er 2-3 klst.
4. ferð er 16. júní. Auðsholt – Markós - Auðsholtshamar
Mæting við Auðsholt 5 kl. 20:00. Gengið er eftir Hvítárbökkum frá Markósi
niður á móts við Auðsholtshamar. Leiðin er full af sögum af flóðum í Hvítá,
ferjunni, biskupsstólnum og landadeilum. Mjög þægileg ganga sem hentar
öllum í fallegu umhverfi Hvítár. Guðmundur Gils Einarsson (Gilli) mun leiða
gönguna. Áætlaður göngutími er 2 klst.
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5. ferð er 23. júní. Haukholt – Brúarhlöð – Haukholt um Kóngsveg
Lagt af stað kl. 20:00 frá Haukholtum og gengið sem leið liggur inn að
Brúarhlöðum, á leiðinni blasa Jarlhetturnar við í allri sinni dýrð. Til baka er
gengið um gamla Kóngsveginn en á þeirri leið blasa gljúfur Hvítár vel við.
Mjög falleg leið niður með Hvítá þar sem skiptist á beljandi áin í þröngu
gljúfrinu og ganga um fallegan birkiskóg. Þægileg ganga fyrir alla aldurshópa. Steinunn Lilja Heiðarsdóttir og Þorsteinn Loftsson í Haukholtum
munu leiða gönguna. Áætlaður göngutími er 2-3 klst.
6. ferð er 30. júní. Miðfell
Lagt af stað kl 20:00 frá Miðfelli 1 og gengið upp að framanverðu. Af Miðfelli er mikið og fagurt útsýni. Gangan upp er frekar brött en farið verður
rólega og þegar upp er komið er þægileg ganga kringum vatnið og út að
vörðunum. Umsjón með göngunni hefur Hanna Björk Grétarsdóttir í Miðfelli. Áætlaður göngutími 2 klst.
7. ferð er 17. júlí. Ganga í Kerlingarfjöllum. Kerling - Hveradalir –
Dagsganga
Lagt af stað frá Flúðum árla dags. Ekið um Kjalveg í Kerlingarfjöll, báðar
leiðir. Kerlingarfjöll eru rómuð fyrir náttúrufegurð og andstæður í náttúrufari og eru fjöllin sannkölluð kóróna Hrunamannahrepps. Áætlað er að
ganga að Kerlingu sem er móbergsdrangi sem fjöllin eru nefnd eftir. Einnig
verður gengið um Hveradali og verður nánari göngulýsing auglýst síðar. Áætlað er að gangan telji 10 – 15 km. Panta þarf í þessa ferð í síma
6923882/6995178.
Gera þarf ráð fyrir einhverjum kostnaði vegna aksturs sem verður auglýstur
síðar.
8. og síðasta ferð sumarsins 28. ágúst er Stóra-Laxárgljúfur ganga
Þetta er dagsganga, u.þ.b. 16 km. Ekið er inn á afrétt Hrunamanna og gengið
niður með hinu stórkostlega gljúfri Stóru-Laxár en það er rómað fyrir
náttúrufegurð. Endað er við bæinn Kaldbak. Ógleymanleg ganga og er hugsuð sem náttúruskoðun. Gangan er í samstarfi við Upplit menningarklasa
uppsveita Árnessýslu. Athugið að það þarf að panta í þessa ferð í síma
6923882/6995178. Gera þarf ráð fyrir einhverjum kostnaði sem verður
auglýstur síðar er hann fyrir akstri og leiðsögn.
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Umhverfisdagur Hrunamannahrepps 2021
Föstudaginn 14. maí.
Rusladagurinn verður með öðruvísi skipulagi að þessu sinni, þar sem
reglum almannavarna um 2ja metra regluna og grímuskyldu þarf að
hlýða.
Hann byrjar á að nemendur Flúðaskóla og leikskólans Undralands taka
virkan þátt í tiltektinni á Flúðum og verður hafist handa kl. 10:20 og
nánasta umhverfi skólanna hreinsað. Skólarnir skipta niður með sér
svæðum innan Flúðahverfisins. Íbúum Flúða og öðrum hefur vanalega
verið frjálst að taka þátt á þessum tíma með skólunum, en vegna samkomubanns almannavarna þá verður það því miður ekki í boði í ár, við
hlýðum Víði. Sama má segja um grillveisluna sem vanalega er haldin
sameiginlega fyrir skólana, grillveislan verður ennþá, bara í sitt hvoru
lagi og engir gestir leyfðir.
Klukkan 16.00 hefst svo gamli góði rusladagurinn undir styrkri stjórn
ruslamálaráðherra, Gunnlaugs Emilssonar og hvetjum við íbúa til að
koma saman og eiga góðan dag. Safnast verður saman fyrir utan Félagsheimilið og skipt niður í hópa. Ruslapokar og einnota hanskar
verða á staðnum. Gott er að mæta tímanlega á staðinn þar sem við
verðum að virða þær sóttvarnarreglur, sem verða í gildi þennan dag☺
Skorað er á alla íbúa sveitarfélagsins að fjarlægja allt rusl af umráðasvæði sínu og stuðla þannig að því að fallegi hreppurinn okkar líti enn
betur út og verði okkur öllum til sóma.
Umhverfisnefnd Hrunamannahrepps mælist til að eigendur fyrirtækja og
fólk á lögbýlum noti tækifærið og hreinsi til í kringum starfsemi sína og
jarðir. Gaman væri að landeigendur tíni rusl með vegum fyrir sínu landi.
Opið verður frá 10:00 – 18:00 á gámasvæðinu þennan dag.
Eftir vel unna vinnu, hittumst við aftur í Lækjargarðinum kl 18:00. Þar
verður boðið uppá pizzur frá Kaffi-Sel,
Með vinsemd og virðingu,
Umhverfisnefnd og
Gunnlaugur Emilsson Ruslamálaráðherra 2021.
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