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Sveitarstjórapistill
Þá er desembermánuður runninn upp, jólin á næsta leyti og þetta árið er
alla vega jólasnjórinn til í að láta sjá sig. Það er tafsamara að koma
upp jólaljósunum á vegum sveitarfélagsins þar sem nýjir ljósastaurar
kalla á nýjar lausnir en vonandi náum við að gera þetta dálítið kósí og
ef vel viðrar náum við vonandi að koma lýsingu á Öldu aldanna í fyrsta
skipti.
Varðandi jólasnjóinn og snjómokstur er það að segja að það er verðugt
verkefni að sinna því í sveitarfélaginu þannig að allir séu nokkuð sáttir
og flókið verkefni í raun. Það er alltaf púsluspil að ná takti við Vegagerðina og þeirra vegi en bæði verktaki og sveitarfélagið eru að gera sitt
besta að láta þetta tikka saman. Þessu brasi fylgja alltaf fylgikvillar
sem geta komið vegna bilunar í tækjum, lesa í veðurspár, forgangsraða
akstri og tímasetja og eflaust er þetta verkefni sjálfstæð fræðigrein.
Ekki erum við alveg laus við Covidpestina og þurftum við að glíma við
smit í starfsmanna- og nemendahópi Flúðaskóla en sem betur fer virðist
smitið hafa náð minniháttar útbreiðslu. Þó við séum orðin sjóuð í
þessu brasi þá hefur þetta alltaf þær afleiðingar að nauðsynlegt er að
staldra við sem hefur í för með sér þjónustuskerðingu í stofnunum
sveitarfélagsins. Reynslan kennir okkur hins vegar að farsælast sé að
bregðast kröftuglega við og lesa síðan á Covidspilin. Ég verð að hrósa
starfsfólki sveitarfélagsins, foreldrum og nemendum fyrir góð viðbrögð
en þó sérstaklega stjórnendateymi Flúðaskóla sem hefur lagt á sig mikla
vinnu við vinnslu upplýsinga fyrir smitrakningu og samskipti við foreldra- og nemendasamfélagið. Ég hvet síðan alla til að bólusetja sig í
drasl til að vernda sjálfa sig og aðra fyrir veirunni.
Við erum greinilega orðin fræg fyrir ljósin okkar en það eru nú ekki
hefðbundin ljós heldur ljósleiðaramýs. Maður fer að halda að það sé
einhver sérsakur stofn af músum sem eru hér á sveimi sem hafa áhuga á
að tengjast heiminum til að fylgjast betur með hvað er að gerast í
alheimsmúsaheiminum. Er þetta verðugt verkefni fyrir dýrafræðinga að
rannsaka. Því miður fyrir ljósleiðaramýsnar þá hefur hið vonda Hrunaljós gripið til aðgerða þar sem ljósleiðarmýsnar vilja ekki borga leigu af
tengiskápunum eða fyrir tjónið sem þær valda og takmarkað mjög
aðgengi að „húsnæðinu“ þannig að trúlega eru greyin að verða að útigangsljósleiðaramúsum.
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Hrunamannahreppur er núna að vinna að staðfestingu á jafnlaunavottun
sveitarfélagsins sem fram fór í fyrsta skipti í fyrra. Kyndbundinn launamunur mældist þetta árið 0,5% körlum í hag í stað 2,2% í fyrra og
enginn óútskýrður launamunur reyndist vera fyrir hendi. Við erum því á
réttri leið en það er mikilvægt að vera alltaf á púlsinum til að réttlæti ríki
í launaheiminum.
Núna er sveitarstjórn að fara að afgreiða fjárhagsáætlun fyrir árið 2022
sem og áranna 2023-2025 þar sem línurnar eru lagðar og ákveðið í hvaða
verkefni farið verður í. Við erum að gera ráð fyrir að sveitarfélagið
verði rekið með nokkrum hagnaði á næsta ári sem ætti vonandi að geta
nýst okkur í fjárfestingar og framkvæmdir og þá komið í veg fyrir
einhverjar lántökur
Annars hefur í vinnu við fjárhagsáætlun verið reynt að taka tillit til
aðstæðna og viðmið við gjaldskrárhækkanir verði almennt um 3%. Það
eru þó frávik frá því til hækkunar eins og vegna afsetningar á úrgangi og
í fráveitumálum sem eru afar kostnaðarsamir málaflokkar. Það er þó
orðin hjálp í því að ríkið endurgreiðir 30% af fjárfestingarkostnaði vegna
fráveitna og eru það verulegar fjárhæðir sem munar um.
Þá er verið að hugsa til barnafjölskyldna því gjaldskrá leikskólagjalds á
kjarnatíma hækkar ekki og gjaldfrjálst verður einnig fyrir fjóra elstu
árgangana frá og með haustönn 2022 og almennt er reynt að huga að því
að gjaldskrá vegna þjónustu við börn hækki lítið sem ekki neitt.
Byrjað er að huga að framkvæmdum í kjallara Heimalands til að bæta
aðstöðu fyrir VISS og eldriborgara. Það er líka verið að huga að
aðgengismálum í fleiri stofnunum en við sóttum um styrk til Jöfnunarsjóðs til að koma upp lyftu í Félagsheimilinu og vonandi fáum við jákvætt svar til að geta farið í þá nauðsynlegu framkvæmd. Við þurfum
stöðugt að hafa auga með því þegar við erum í einhverjum framkvæmdum að reyna að hugsa um aðgengi fyrir alla ef það er nokkur
möguleiki að koma því við. Á ég t.d. von á því að þegar hringtorgið og
tengdar framkvæmdir við Félagsheimilið klárist að þar verði m.a. mikill
munur á aðgengi fyrir alla miðað við fyrri tíð.
Nú hefur sveitarfélagið selt fasteignina Ásastíg 6b sem bætist við á árinu
sölu á Smiðjustíg 7 sem var seldur til niðurrifs. Það er reyndar mjög
ánægjulegt að sjá að Bjarni Sverris er byrjaður á parhúsi á grunni hins
gamla húss og það gleður alltaf þegar ný og betri hús rísa á grunni þeirra
sem eru orðin lúin. Annars þarf sveitarfélagið aðeins að huga að framtíðinni varðandi húsnæði fyrir mismunandi hópa en verið er að leggja
grunn að því að sveitarfélagið verði með öðrum sveitarfélögum á Suðurlandi hluti af húsnæðissjálfseignastofnun sem er ætluð til að halda
utanum húsnæði fyrir fatlað fólk.
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Annað verkefni sem verið er að huga að samstarfi um, er að sveitarfélagið þarf að setja sér loftslags- og umhverfisstefnu og í framahaldinu
koma sér upp losunarbókhaldi. Verið er að spá í að vinna líka stefnu
með sveitarfélögunum í Uppsveitum og mögulega Flóahrepp. Þá eru
sveitarfélögin á Suðurlandi líka að vinna að sameiginlegri svæðisáætlun
um skipulag á miðhálendinu sem er mjög skynsamleg aðgerð og gott
innlegg inn í væntanlegar pælingar um hálendið.
Það er síðan gaman að þegar nú er ekið út úr hreppnum til suðurs að
Ístak hefur hafið vinnu við byggingu nýrrar tvíbreiðrar brúar yfir StóruLaxá. Þó maður hafi aðeins bölvað því að nýja brúin hafi einmitt þurft
að lenda ofan á vatnslögn sveitarfélagins og vegna hennar þurfi að færa
ljósleiðarann þá eru það smámunir við þá miklu samgöngubót sem þessi
framkvæmd verður.
Í tilefni jóla- og áramóta vil ég minna fólk á að athuga með reykskynjara og slökkvitæki í hýbýlum sínum. Endilega prófið því reykskynjara
og athugið með dagsetningar á skoðun slökkvitækja. Hægt er að fara
með slökkvitækin í yfirhalningu niður á Selfoss m.a. til Slökkvitækjaþjónustu Brunavarna Árnessýslu og fá rafhlöður hjá þeim í reykskynjara sér að kostnaðarlausu.
Varðandi jólin minni ég á að áramótabrenna verður á Flúðum og
„þrettándabrenna“ og flugeldasýning Björgunarfélagsins Eyvindar
verður laugardaginn 8. janúar 2022.
Njótum aðventunnar, stemmingarinnar og reynum að upplifa hinn sanna
jólaanda. Að lokum vil ég sérstaklega þakka öllu starfsfólki Hrunmannahrepps fyrir góð störf á árinu og sendi íbúum og gestum sveitarfélagsins mínar bestu jóla- og áramótakveðjur.
Eigum góð og gleðileg jól saman.
Jón G. Valgeirsson
Sveitarstjóri
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Skrifstofa Hrunamannahrepps.
Opnunartími .
Mánudaga til fimmtudaga: 09:00-12:00 og 13:00-16:00,
Föstudaga: 09:00-12:00
Sími: 480-6600
Um jól og áramót er opið:
23.desember: 09:00-12:00
28, 29, 30, hefðbundinn opnunartími
LOKAÐ: 24 – 27 desember, 31.des
og 1 - 3. janúar 2022

Gleðileg jól.
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Sundlaugin á Flúðum.
Vetraropnun:
Mánudaga til miðvikudaga:
Fimmtudaga: LOKAÐ
Laugardaga og sunnudaga:

Jól og áramót:

16:00-20:30
13:00-18:00

LOKAÐ: 23,24,25,26,30, og 31. desember, og 1. janúar 2022.
27, 28, og 29. desember, hefðbundin opnun.
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Flokkunarhornið.

Jólapappír og bönd mega
fara í bláu tunnuna.
Gleðileg jól
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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

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.
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Sími hjá umsjónarmanni gámasvæðis: 835 1355
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Íþróttahús og tækjasalur.
Opnunartími yfir hátíðirnar:
23-26 des lokað.
27-30 des opið 16:00-21:30.
31des-2 jan lokað.
Gleðilega hátíð
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Bílaverkstæði

Opið frá kl: 08:00-17:00
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Fótaaðgerðastofa Öddu Siggu Miðfelli 2a
Opið alla virka daga frá 8-16
Tímapantanir í s: 8676580
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Miðvikudaginn 17 nóvember varð
KALLI Gunnlaugs níræður og
vorum við með smá kaffi og köku í
tilefni þessa áfanga.Þess má geta að
þessir heiðursmenn við bridgeborðið,Garðar Olgeirsson ,
Karl Gunnlaugsson og
Guðmundur Böðvarsson voru allir
stofnfélagar árið 1967.
Annars hefur spilamennskan gengið
sinn vana gang.
Fyrir hönd bridgefélagsins
Valdimar Stefán Sævaldson
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Frá gámasvæðinu á Flúðum

Alda aldanna mætt á
stallinn sinn.
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Frá barnaskemmtunarnefnd kvenfélagsins.

Ákveðið hefur verið að fella niður jólatrésskemmtun félagsins núna
annað árið í röð vegna samkomutakmarkana. Fyrsta barnaskemmtun félagsins átti að fara fram í desember 1943 en var þá felld niður vegna
ófærðar. Skemmtunin hefur síðan
verðið haldin árlega,lengst af milli
jóla og nýárs, þangað til veiruskömmin sem hefur verið að hrella
okkur kom til sögunnar og setti allt úr
skorðum. Sjáumst vonandi á jólatrésskemmtun 2022.
Kveðja Marta og Ingibjörg.
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