Janúar 2015

Þorrablót 2015
Okkar árlega þorrablót verður haldið
í Félagsheimilinu Borg föstudaginn 30. janúar 2015.
Húsið opnar kl. 20:00 og borðhaldið hefst stundvíslega kl. 20:30.

Íþróttamiðstöðin Borg
Vetraropnun
25. ágúst 2014 – 31. maí 2015
Mánudaga, þriðjudaga, miðvikudaga og fimmtudaga
kl: 14:00—22:00
Föstudaga lokað.
Laugardaga og sunnudaga kl: 11:00—18:00
Hætt er að hleypa ofan í laugina 20 mínútum fyrir lokun.

Aldurstakmark á þorrablótið miðast við þá sem verða
16 ára á árinu 2015.
Labbi og co. leikur fyrir dansi
og maturinn verður frá Múlakaffi
Miðapantanir eru hjá
Páli Tryggvasyni í síma 866-0337
Einnig má panta miða á netfanginu thorrablot.hvot@gmail.com
Miðaverð kr. 6.400 og þarf að vera búið að panta og greiða miða í
síðasta lagi mánudagskvöldið 26. janúar.
Vinsamlega leggið greiðslur inn á reikning 0586-14-402826
kennitala 121059-7549 og sendið staðfestingu um greiðslu á
netfangið: thorrablot.hvot@gmail.com
ATH: barinn verður ekki opinn.

Heimasíða: www.gogg.is Netfang: sundlaug@gogg.is

Sími 480 5530

Ritstjóri Hvatarblaðsins er Linda Sverrisdóttir.
Ábyrgðarmaður: Ingibjörg Harðardóttir.
Efni í blaðið berist fyrir 1. hvers mánaðar á eftirfarandi netföng:
linda@gogg.is eða gogg@gogg.is
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Nýárspistill oddvita
Grímsness og Grafningshrepps 2015.
Ágætu sveitungar ég vil byrja á að senda ykkur óskir um gleðilegt
ár og þakkir fyrir árið sem er að líða.
Árið 2014 var viðburðarríkt á margan hátt og ber þar hæst
kosningar í vor til sveitarstjórna, vil ég þakka kjósendum fyrir að
veita okkur umboð til að stjórna okkar samfélagi áfram næstu
fjögur árin. En helstu málefni síðastliðins árs var að taka skólahúsnæðið í notkun á haustdögum, starfsemin hefur þróast vel í
nýju húsnæði og ríkir þar góður starfsandi. Það er von mín að svo
verði í ókominni framtíð. En hluti af skólamálunum var ágætis
skólaþing sem haldið var í nóvember síðastliðnum þar sem
aðkoma hins almenna íbúa var virkjuð. Ráðgjafafyrirtækið mun
skila af sér skýrslu um miðjan janúar og í framhaldinu mun
fræðslunefnd ásamt sveitarstjórn vinna úr niðurstöðum
skýrslunnar. Samstarfsverkefni með öðrum sveitarfélögum hafa
verið mjög farsæl og er nýjasta verkefnið Tæknisvið uppsveita, en
þar höfum við unnið með nágrönnum okkar að ýmsum verkefnum
svo sem úrlausnum í seyrumálum sem hefur tekið talsverðan tíma
í útfærslu. Það er von okkar að með þessu samstarfi náum við
aukinni hagræðingu í rekstri og samlegðaráhrifum í málefnum
sorphirðu og seyrulosunar, en þessi málaflokkur hefur vaxið
umtalsvert að umfangi undanfarin ár.
Málefni sameiginlegrar skólaþjónustu fyrir Árnesþing hefur unnið
sér sess innan skólanna bæði á leik- og grunnskólastigi. En það
samstarfsverkefni hefur verið við lýði allt síðastliðið ár eftir að
starfsemi Skólaskrifstofu Suðurlands var hætt. Stefnt er á að efla
þá starfsemi á þessu ári en talsverð þörf er fyrir ráðgjöf og
stuðning frá starfsmönnum þjónustunnar. Annað verkefni sem
unnið er í samvinnu sveitarfélaga er þjónusta við fatlaða, þar var
gerður samningur milli ríkis og sveitarfélaga til loka árs 2014 og
svo með árs framlengingu til loka árs 2015.
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Sparidagar eldri borgara á Hótel Örk
Eins og undanfarin ár býður Grímsnes– og Grafningshreppur
eldri borgurum sem lögheimili eiga í sveitarfélaginu að eiga dvöl
á sparidögum á Hótel Örk.
Að þessu sinni er búið að taka frá dagana
1. mars –6. mars 2015

Nánari upplýsingar verða sendar til eldri borgara í
sveitarfélaginu nú í janúar.

Miðað við þær forsendur sem samið var um í fjármunum til
málaflokksins vantar talsvert upp á að endar nái saman, það
verður verkefni okkar að fylgja því eftir að fjármunir fylgi
málaflokknum þannig að unnt verði að veita þá þjónustu sem lög
gera ráð fyrir.
Næstu verklegu framkvæmdir á þessu ári verður að klára nýtt
eldhús fyrir skóla og félagsheimili, einnig er nauðsynlegt að fara
að huga að viðhaldi á félagsheimilinu. Annað mál sem brennur á
íbúum okkar samfélags er ljósleiðaratengingar. Við höfum verið í
samskiptum við Mílu um þeirra framtíðaráætlanir sem í stuttu
máli liggja nú ekki alveg fyrir, en þeir hafa lofað okkur viðbrögðum í febrúarmánuði. Jafnframt er beðið skýrslu sem unnin
hefur við af fulltrúum á Alþingi um framtíðaráætlun ríkisins í
alnetsvæðingu landsins en sú skýrsla mun líta dagsins ljós í vetur.
Jákvætt er einnig að á fjárlögum þessa árs er gert ráð fyrir 300
milljónum til þessara mála sem styrkir okkur enn frekar í þeirri
trú að ljósleiðari verði ein af grunnþjónustuþáttum ríkisins til
allra.
Með þessum orðum horfum við bjartsýn fram á veginn og vil ég
þakka starfsmönnum sveitarfélagsins sérstaklega fyrir samstarfið
á síðastliðnu ári.
Gunnar Þorgeirsson oddviti.

Heilsugæslan í Laugarási sími 480-5300

Sími í neyðartilvikum 892-8804

Skrifstofa Grímsnes– og Grafningshrepps
er opin mánudaga - föstudaga kl. 9.00 – 15.00
Sími 480-5500
www.gogg.is

Apótekið opið: mán.-fös. 9:00-17:00 S. 486-8655
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FUND ARG ERÐ.

Frá Hestamannafélaginu

358. fundur sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps var haldinn í
stjórnsýsluhúsinu Borg, miðvikudaginn 3. desember 2014 kl. 9.00 f.h.

Trausta

Fundinn sátu:

Aðalfundur Trausta

Gunnar Þorgeirsson

verður haldinn í Félagsheimilinu Borg

Hörður Óli Guðmundsson
Ingibjörg Harðardóttir

miðvikudaginn 21. janúar 2015 kl. 20:00

Guðmundur Ármann Pétursson

Dagskrá:

Sigrún Jóna Jónsdóttir

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ingibjörg Harðardóttir.

1. Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá
20. nóvember 2014.
Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá
20. nóvember 2014 liggur frammi á fundinum.
2. Fundargerðir.
a) 80. fundur Skipulags- og byggingarnefndar Uppsveita,
20. nóvember 2014.
Mál nr. 2, 5, 8, 10, 11 og 13 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar.

1.
2.

Venjuleg aðalfundarstörf samkv. lögum
félagsins
Kynning á hugmynd um ferðaþjónustutengt
þjóðmenningarsetur á starfssvæði Trausta á
Laugarvatni og sameiginlegri viljayfirlýsingu,
Trausta, Bláskógabyggðar og væntanlegra
framkvæmdaaðila. Gert er ráð fyrir að
aðalfundurinn taki afstöðu til viljayfirlýsingarinnar.
Með félagskveðju og ósk um góða mætingu.

Lögð fram 80. fundargerð Skipulags- og byggingarnefndar
Uppsveita, dags. 20. nóvember 2014. Eftirfarandi dagskrárliðir
þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar;
4

Stjórnin
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Mál nr. 2: Nesjavallavirkjun, framkvæmdaleyfi fyrir niðurrennslisholu.

Prjónakaffi á Gömlu Borg
Fyrsta þriðjudagskvöld í hverjum mánuði
kl. 20:00 er prjónakvöld á Gömlu Borg.
Allir velkomnir og munið eftir prjónunum!

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við afgreiðslu
nefndarinnar og frestar afgreiðslu málsins þar til umsagnir
Umhverfisstofnunar og Heilbrigðiseftirlits Suðurlands liggja
fyrir. Jafnframt beinir sveitarstjórn því til Orku náttúrunnar að
umfram vatni verði fargað með öðrum hætti en á vatnsverndarsvæði Þingvallavatns.
Mál nr. 5: Afgreiðslur byggingarfulltrúa.
Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa frá
6. nóvember til 19. nóvember 2014.
Mál nr. 8: Villingavatn 1 og 2
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við afgreiðslu
nefndarinnar og samþykkir samhljóða stofnun lóðarinnar með
fyrirvara um að á lóðablaði komi fram kvöð um aðkomu um
lóðina Villingavatn 1 lnr. 221260.
Mál nr. 10: Finnheiðarvegur 17E

Saumakompan
Kringlu Grímsnesi
Fataviðgerðir, gardínusaumur
og ýmiskonar einfaldur
saumaskapur
Elsa Jónsdóttir
Sími 486 4515

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við afgreiðslu
nefndarinnar og felur byggingarfulltrúa afgreiðslu málsins.
Mál nr. 11: Villingavatn
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við afgreiðslu
nefndarinnar og felur skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa að
senda ábúenda bréf um að ekki sé leyfi fyrir núverandi mannvirki.
Mál nr. 13: Kæra til ÚUA_Dskbr. Ásgarður - Skógarholt og
Vesturbrúnir
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við afgreiðslu
nefndarinnar og vísar kærunni frá þar sem hún barst of seint.
b) Fundargerð 7. fundar Skólaþjónustu- og velferðarnefndar
Árnesþings, 18. nóvember 2014.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
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Kerhólsskóli
c) Fundargerð 6. fundar umhverfisnefndar Grímsnes- og
Grafningshrepps, 6. október 2014.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

d) Fundargerð 7. fundar umhverfisnefndar Grímsnes- og
Grafningshrepps, 27. október 2014.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

e) Fundargerð 8. fundar umhverfisnefndar Grímsnes- og
Grafningshrepps, 18. nóvember 2014.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

f) Fundargerð 10. fundar atvinnumálanefndar Grímsnes- og
Grafningshrepps, 11. nóvember 2014.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

Undirg) Fundargerð oddvitafundar Laugaráslæknishéraðs,
20. nóvember 2014.
Fundargerðin lögð fram og hún staðfest.

búningur

jólanna :)

h) Fundargerð 1. fundar Ferðamálaráðs uppsveitanna,
25. nóvember 2014.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
3. Drög að fjárhagsáætlun 2015-2018.
Lögð fram að nýju drög að fjárhagsáætlun Grímsnes- og
Grafningshrepps fyrir fjárhagsárið 2015 og fyrir árin 2016, 2017
og 2018 sbr. 62. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Endanlegri
staðfestingu frestað til næsta fundar.
6
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Kerhólsskóli
4. Námsvist utan lögheimilissveitarfélags.
Fyrir liggur beiðni frá Akraneskaupstað um námsvist fyrir Ingva
Þór Albertsson utan lögheimilissveitarfélags. Sveitarstjórn
samþykkir námsvistina og felur sveitarstjóra að ganga frá málinu.
5. Beiðni um styrk frá foreldrafélagi Kerhólsskóla vegna jólaballs.
Fyrir liggur beiðni um styrk frá foreldrafélagi Kerhólsskóla að
fjárhæð kr. 70.000 vegna jólaballs þann 19. desember n.k.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að veita umbeðinn styrk.
6. Viðauki við samning um endurskoðun fyrir Grímsnes- og
Grafningshrepp.
Fyrir liggur viðauki við samning PricewaterhouseCoopers og
Grímsnes- og Grafningshrepps um endurskoðun sveitarfélagsins
sem rann út þann 17. nóvember s.l. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða viðaukann og felur oddvita að skrifa undir samninginn.
7. Hæstaréttardómur nr. 82/2014, Grímsnes- og Grafningshreppur
gegn Blikalóni ehf.
Fyrir liggur dómur Hæstaréttar frá 6. nóvember s.l. í máli nr.
82/2014, Grímsnes- og Grafningshreppur gegn Blikalóni ehf. þar
sem kaupsamningi er rift sem gerður var í október 2007 um lóðir
nr. 36 og 38 í Ásborgum. Grímsnes- og Grafningshreppi er gert að
endurgreiða Blikalóni ehf. lóðirnar og annan kostnað að fjárhæð
kr. 12.526.044 auk vaxta að fjárhæð kr. 2.618.575. Til viðbótar er
Grímsnes- og Grafningshreppi gert að greiða málskostnað og
dráttarvexti að fjárhæð kr. 1.916.477, heildarkostnaður dómsins er
kr. 17.061.096.
8. Samstarfssamningur um Frumkvöðlasetur SASS og NMÍ.
Fyrir liggur samstarfssamningur milli Samtaka sunnleskra sveitarfélaga og Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Lagt fram til kynningar.
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Kerhólsskóli
9.

Bréf frá Póst- og fjarskiptastofnun vegna leiðbeiningar um
uppbyggingu ljósleiðaraneta og ríkisaðstoðarreglur EES.
Fyrir liggur bréf frá Póst- og fjarskiptastofnun, dagsett 20. nóvember 2014 vegna leiðbeiningar um uppbyggingu ljósleiðaraneta og
ríkisaðstoðarreglur EES. Lagt fram til kynningar.

10. Beiðni Velferðarnefndar Alþingis um umsögn á frumvarpi til
laga um almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót),
35. mál.
Frumvarpið lagt fram.

11. Beiðni Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis um umsögn
á tillögu til þingsályktunar um kaup ríkisins á Grímsstöðum á
Fjöllum, 55. mál.
Þingsályktunartillagan lögð fram.

12. Beiðni Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis um umsögn
á tillögu til þingsályktunar um dag helgaðan fræðslu um
mannréttindi barna, 397. mál.
Þingsályktunartillagan lögð fram.

13. Beiðni Velferðarnefndar Alþingis um umsögn á frumvarpi til
laga um 40 stunda vinnuviku o.fl. (færsla frídaga að helgum),
258. mál.
Frumvarpið lagt fram.
14. Beiðni Umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis um umsögn á
tillögu til þingsályktunar um millilandaflug um Vestmannaeyjaflugvöll og Ísafjarðarflugvöll, 121. mál.
Þingsályktunartillagan lögð fram.

8
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Því skal engan undra að við í Kerhólsskóla þykjumst himin hafa
höndum tekið, að hér í Grímsnesi skuli hafa sest að landsfrægur
tónlistarmaður og söngstjóri, og leyft okkur að njóta krafta sinna.
Mér er nær að ætla að margt af því sem sagt er um járnsmiðinn og
söngstjórann hér að ofan, gildi ekki síður um Snæfoksstaðabóndann sem heldur uppi merkinu hér í sveit um þessar mundir
og veit ég þó ekkert um það hvort hann járnar sína hesta sjálfur,
hvað þá meir!

15. Stefnumörkun Sambands íslenskra sveitarfélaga 2014-2018.

Framhald í næsta Hvatarblaði

Samtök orkusveitarfélaga. Fundargerð 17. stjórnarfundar, 10.10 2014.

Bjarni Þorkelsson, kennari í Kerhólsskóla

Fyrir liggur stefnumörkun Sambands íslenskra sveitarfélaga 20142018. Lagt fram til kynningar.
Til kynningar
Samband íslenskra sveitarfélaga.
Fundargerð 822. stjórnarfundar, 21.11 2014.
Samtök orkusveitarfélaga. Fundargerð 18. stjórnarfundar, 26.11 2014.
Bréf frá Mennta- og menningarmálaráðuneyti, dagsett 24. nóvember
2014 vegna breytingar á aðalnámskrá grunnskóla og stuðnings við
innleiðingu hennar.
Bréf frá Mennta- og menningarmálaráðuneyti, dagsett 25. nóvember
2014 um styrk vegna námsupplýsingakerfis.
Börn með krabbamein, 2. tbl. 20. árg. 2014.
-liggur frammi á fundinum-.
Málfríður tímarit samtaka tungumálakennara, 1. tbl. 30. árg. 2014.
-liggur frammi á fundinum-.
Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl. 11:05

Þjónustuaðilar í Grímsnes- og Grafningshreppi

www.gogg.is
Prófaðu að auglýsa frítt í Hvatarblaðinu.

Allar fundargerðir má finna inn á www.gogg.is
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FUND ARG ERÐ.
359. fundur sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps var haldinn í
stjórnsýsluhúsinu Borg, miðvikudaginn 17. desember 2014 kl. 9.00 f.h.

Fundinn sátu:
Gunnar Þorgeirsson
Hörður Óli Guðmundsson
Ingibjörg Harðardóttir
Guðmundur Ármann Pétursson
Karl Þorkelsson í fjarveru Sigrúnar Jónu Jónsdóttur
Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ingibjörg Harðardóttir.

1. Hæstaréttardómur nr. 82/2014, Grímsnes- og Grafningshreppur
gegn Blikalóni ehf.
Á fundinn kom lögmaður sveitarfélagsins, Óskar Sigurðsson hrl. til
að fara yfir nýfallinn dóm Hæstaréttar og afleiðingar hans.
Jafnframt var lögmanni falið að taka saman minnispunkta um áhrif
dómsins á skipulagsbreytingar.

2. Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá
3. desember 2014.
Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá
3. desember 2014 liggur frammi á fundinum.

.
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Hér er þó vitnað til þess tíma er upp voru að hefjast skipulegar
söngæfingar á Íslandi. Sú menning á rætur í starfi manns sem
þarna er nefndur Jónas Helgason, dómkirkjuorganisti í Reykjavík
um og fyrir aldamótin 1900. Hann var brautryðjandinn, sem með
lífsstarfi sínu, útgáfu sönglagahefta og þjálfun svonefnds
Hörpukórs um þrjátíu ára skeið lagði þann grundvöll, sem
almennt sönglíf í landinu hefur lengi hvílt á. Jónas Helgason var
alþýðumaður og starfaði á yngri árum sem járnsmiður, en þeirra
starf var að smíða skeifur og járna hesta. Jónas hafði brennandi
áhuga á söng og tónlist, og helgaði líf sitt kennslu og tilsögn í
þeim greinum. Segir sagan að hann hafi oftlega, eftir að hann var
orðinn dómorganisti, sést snöggklæddur að járna gæðinga meðborgara sinn, þeirra sem löngum höfðu notið þjónustu hans og
treystu ekki öðrum til að vinna verkið.
Jónas var söngmaður góður. Rödd hans var hljómfögur og þýð og
raddsviðið mikið. Hann var eiginlega sannkallaður söngfugl og
notaði hvert tækifæri sem gafst til að taka lagið. Í eftirmælum í
blaðinu „Ísafold“ segir svo um Jónas Helgason:
„Kom það iðulega fyrir á hinum fyrstu árum, er hann átti með
sig sjálfur, að hann hljóp frá steðjanum til að syngja við
greftranir og tók enga borgun fyrir. Hann hafði svo gaman af að
syngja, að hann horfði ekki í að láta tefja sig frá verki, þótt
ekkert væri í aðra hönd.“
..........og þá að Kerhólsskóla
Þótt hér verði engin tilraun gerð til að draga upp mynd af samhenginu í íslensku sönglífi þau hundrað ár sem liðin eru frá því
þeir atburðir gerðust er hér voru raktir, get ég ekki stillt mig um
að benda á að löngum hefur það þótt hlutverk skólanna, einkum
barnaskólanna, að halda uppi lágmarks söngmenningu. Þess
vegna hefur aldrei slitnað að fullu sá þráður er fyrst var spunninn,
en hann hefur þó oftlega teygst og tognað meira en góðu hófi
gegnir. Menntaðir tónlistar- og söngkennarar hafa ekki verið á
hverju strái, a.m.k. ekki í hinum dreifðu byggðum, og því hefur
það víða oltið á hæfileikum og vilja almennra kennara hvort
tekist hefur að halda uppi lágmarks söngmenningu í skólum.
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Syngjandi skóli – fyrri hluti
Í bók sinni „Í túninu heima“ sem út kom 1975, segir Halldór
Laxness frá æskuminningum sínum um Kristján á MinnaMosfelli í Mosfellsdal (síðar á Forsæti í Flóa). Frásögn Halldórs
fer hér á eftir:
........mér er minnisstætt þegar fólk af bæunum fór að vana saung
hjá föður mínum, þá reyndist Kristján alskapaður bassamaður.
Hann var maður hár og grannur, virðulegur sem títt er um
bassamenn, með stórt yfirskegg. Snemma uppgötvaði ég að ég tók
bassa fram yfir annan saung og þegar nágrannar voru að kyrja
fallegu lögin úr heftum Jónasar Helgasonar góndi ég á Kristján
sýngja bassann en heyrði ekki hvað hinir súngu; einkum og sérílagi undraðist ég hvað barkakýlið hreyfist fallega upp og niður á
mönnum sem sýngja bassa. Eitt kvöld þegar aðrir gestir voru
farnir sat hann um stund við kaffiborðið hjá okkur í íverustofunni
og ég öndvert honum við borðið og horfði á barkann á honum og
hálflángaði að segja eitthvað við svona mann í viðurkenningarskyni, og til að fá samband, en komst ekki að með neitt af því
aðrir voru að tala, enda vafðist fyrir mér hverju ég ætti að fitja
uppá. Svo fór að Kristján stóð upp og kvaddi með handabandi án
þess ég hefði lagt nokkuð til mála. Honum var fylgt til dyra sem
siður er til, en þegar hann var að stíga yfir þröskuldinn sá ég að
nú var annaðhvort að hrökkva eða stökkva, og kallaði á eftir
honum úr sæti mínu: Hvernig líst þér á blikuna, Kristján?
Járningamaður og söngstjóri
Það kann að vefjast fyrir lesendum þessa pistils, hvernig þessi
ævagamla æskuminning þjóðskáldsins muni tengjast hugleiðingum um syngjandi skóla. Og kannski tók ég hana til handargagns vegna þess að mér þótti frásögnin yfirgengilega fyndin
þegar ég las hana fyrst, svo mjög að ég hló með bakföllum lengi
kvölds.
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3. Fundargerðir.
a) 81. fundur Skipulags- og byggingarnefndar Uppsveita,
4. desember 2014.
Mál nr. 3, 4, 8, 11 og 15 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar.
Lögð fram 81. fundargerð Skipulags- og byggingarnefndar Uppsveita, dags. 4. desember 2014. Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast
afgreiðslu sveitarstjórnar;
Mál nr. 3: Nesjavallavirkjun, framkvæmdaleyfi fyrir niðurrennslisholu.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við afgreiðslu nefndarinnar og
samþykkir samhljóða / með þremur atkvæðum að skipulagsfulltrúi
gefi út framkvæmdarleyfi fyrir borun niðurrennslisholu í samræmi
við fyrirliggjandi erindi. Jafnframt vill sveitarstjórn beina því til
Orku náttúrunnar að fara í vinnu við heildarendurskoðun
deiliskipulags Nesjavalla.
Mál nr. 4: Afgreiðslur byggingarfulltrúa.
Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa frá
20. nóvember til 3. desember 2014.
Mál nr. 8: Sel 1 168275
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við umsókn um byggingu gistihúss á jörðinni og vísar afgreiðslu málsins til byggingarfulltrúa og er
honum falið að svara þeirri athugasemd sem komið hefur. Er því
jafnframt beint til umsækjenda að stofna sérstaka lóð utan um fyrirhugað hús.
Mál nr. 11: Upphæðir 15: Sólheimar: Deiliskipulagsbreyting
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við afgreiðslu nefndarinnar og
lítur svo á að um óverulega breytingu á deiliskipulagi sé að ræða og
samþykkir samhljóða breytinguna skv. 2. mgr. 43. skipulagslaga nr.
123/2010, með fyrirvara um lagfæringu á gögnum. Ekki er talin þörf
á grenndarkynningu. Guðmundur Ármann Pétursson vék sæti við
afgreiðslu málsins.
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Mál nr. 15: Ísgöng í Langjökli: Beiðni um umsögn
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við afgreiðslu nefndarinnar
og gerir ekki athugasemd við framlögð gögn.

b) Fundargerð 40. fundar fræðslunefndar Grímsnes- og
Grafningshrepps, 1. desember 2014.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

c) Fundargerð 11. fundar atvinnumálanefndar Grímsnes- og
Grafningshrepps, 18. nóvember 2014.

BREYTT SÍMANÚMER HJÁ
GRÍMSNES OG GRAFNINGSHREPPI
Skrifstofa

480 5500

Kerhólsskóli

480 5520

Sundlaug

480 5530

Áhaldahús

480 5531

Félagsheimili

480 5535

Fundargerðin lögð fram til kynningar.

d) Fundargerð 12. fundar atvinnumálanefndar Grímsnes- og
Grafningshrepps, 24. nóvember 2014.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

e) Fundargerð 13. fundar atvinnumálanefndar Grímsnes- og
Grafningshrepps, 9. desember 2014.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

f) Fundargerð 2. fundar veitunefndar Grímsnes- og Grafningshrepps, 14. október 2014.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

g) Fundargerð 3. fundar veitunefndar Grímsnes- og Grafningshrepps, 10. desember 2014.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
12

FERSKAR KRYDDJURTIR
Opið verður alla virka daga frá
10-14 eða eftir samkomulagi.

Sími 694 8405.
Verið hjartanlega velkomin.
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Verslunin Borg
Opnunartími í vetur.
Mánud. - fimmtud. frá kl. 10:00-19:00
Föstud. og laugard. frá kl. 10:00-20:00
Sunnudaga frá kl. 11:00-18:00
Verið velkomin - alltaf heitt á könnunni
Öll almenn dekkjaþjónusta,
leitið verðtilboða :)
Sími : 486-4408

Fótboltaæfingar
Fótboltaæfingar eru byrjaðar og verða þær á laugardögum,
kl. 11:00 -12:00 í vetur í íþróttahúsinu.
Æfingarnar eru fyrir 1.-5. bekk og er elsti
árgangur leikskólabarna velkominn.
Ungmennafélagið Hvöt
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h) Fundargerð 4. fundar nefndar oddvita/sveitarstjóra í yfirstjórn
velferðarmála í Árnesþingi (NOS), 8. desember 2014.
Fundargerðin lögð fram. Varðandi lið nr. 1, málefni
skólaþjónustunnar þar sem fram kemur að ráða þurfi sálfræðing í
50% starfshlutfall til eins árs. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða
fyrirliggjandi beiðni.

4. Samstarfssamningur um verkun og förgun seyru.
Fyrir liggja drög að samstarfssamningi milli Grímsnes- og Grafningshrepps, Bláskógabyggðar, Hrunamannahrepps, Skeiða- og Gnúpverjahrepps og Flóahrepps um verkun og förgun seyru. Sveitarstjórn
samþykkir samhljóða fyrirliggjandi samning og felur oddvita / sveitarstjóra að skrifa undir fyrir hönd sveitarfélagsins.
Einnig liggja fyrir drög að afnotasamningi milli Hrunamannahrepps og
Tæknisviðs Uppsveita af lóðinni Gámasvæði 2, Flúðum, til afnota við
verkun seyru. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi afnotasamning.

5. Beiðni um styrk frá foreldrafélagi Grunnskóla Bláskógabyggðar.
Fyrir liggur beiðni frá foreldrafélagi Grunnskóla Bláskógabyggðar um
styrk til að bjóða foreldrum upp á fræðslu eða kynningu á efni sem
varðar uppeldi og menntun barna. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að
veita styrk til verkefnisins að fjárhæð kr. 1.500 á hvern nemanda úr
Grímsnes- og Grafningshreppi.

6. Beiðni um styrk við Snorraverkefnið sumarið 2015.
Fyrir liggur beiðni frá Snorrasjóð um styrk til Snorraverkefnisins
sumarið 2015 þar sem markmið verkefnisins er að veita ungu fólki af
íslenskum ættum í Norður – Ameríku tækifæri til að kynnast rótum sínum
á Íslandi í 6 vikna sumarverkefni. Sveitarstjórn hafnar erindinu.
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7.

Beiðni um styrk frá Sambandi sunnlenskra kvenna vegna
Landsþings Kvenfélagasambands Íslands.
Fyrir liggur beiðni frá Sambandi sunnlenskra kvenna um styrk að
fjárhæð kr. 100.000 vegna Landsþings Kvenfélagasambands
Íslands sem haldið verður í Hótel Selfoss dagana 9. - 11. október
2015. Sveitarstjórn hafnar erindinu.

8.

Beiðni um styrk frá Landssambandi slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna vegna eldvarnarátaksins 2014.
Fyrir liggur beiðni um styrk frá Landssambandi slökkviliðs- og
sjúkraflutningamanna vegna árlegs eldvarnarátaks. Sveitarstjórn
hafnar erindinu.

9.

Kæru sveitungar !
Samkvæmisdansar / námskeið
Ef þáttaka verður næg þá er fyrirhugað að
halda námskeið í samkvæmisdönsum í félagsheimilinu á Borg einu sinni í viku í 10 skipti.
Kennarar: Silja og Anna Berglind
Áhugasamir vinsaml. hafið samband við Veigu
á veigadogg@gmail.com eða í síma 869-8845

Bréf frá Þjóðskrá Íslands þar sem óskað er eftir umsögn
sveitarfélagsins á endurmati fasteignamats í Þrastahólum 1,
Grímsnes- og Grafningshreppi.
Fyrir liggur bréf frá Þjóðskrá Íslands, dagsett 5. desember 2014
þar sem óskað er umsagnar sveitarfélagsins á endurmati fasteignamats í Þrastahólum 1, Grímsnes- og Grafningshreppi. Bréfið lagt
fram.

10. Bréf frá Þjóðskrá Íslands þar sem óskað er eftir umsögn
sveitarfélagsins á endurmati fasteignamats í Þrastahólum 14,
Grímsnes- og Grafningshreppi.
Fyrir liggur bréf frá Þjóðskrá Íslands, dagsett 5. desember 2014
þar sem óskað er umsagnar sveitarfélagsins á endurmati fasteignamats í Þrastahólum 14, Grímsnes- og Grafningshreppi. Bréfið lagt
fram.
11. Bréf frá Þjóðskrá Íslands þar sem óskað er eftir umsögn
sveitarfélagsins á endurmati fasteignamats í Þrastahólum 18,
Grímsnes- og Grafningshreppi.
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Veitingastaður og söluskáli
í Grímsnes– og Grafningshreppi.
Opið:
mánudaga - fimmtudaga 11:00 - 18:30
föstudaga og laugardaga 11:00 - 19:30
Sunnudaga 11:00 - 18:00

Verið velkomin
Sími 486-8686
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Íslenskt svínakjöt beint frá bónda.
Sjá www.ormsstadir.is
NÝTT !
Við höfum ákveðið að opna heimasölu
hjá okkur á Ormsstöðum og selja
svínakjöt á föstudögum kl. 16 – 18.
Verið velkomin að kíkja við, fá ykkur
kaffisopa og kaupa í helgarmatinn !
Við erum líka á facebook, Ormsstaðir,
þar birtum við nýjar uppskriftir í hverri viku !
Pantanir og allar upplýsingar í síma
894 - 0932 eða 486 - 4465

Fyrir liggur bréf frá Þjóðskrá Íslands, dagsett 5. desember 2014
þar sem óskað er umsagnar sveitarfélagsins á endurmati
fasteignamats í Þrastahólum 18, Grímsnes- og Grafningshreppi.
Bréfið lagt fram.
12. Bréf frá Þjóðskrá Íslands þar sem óskað er eftir umsögn
sveitarfélagsins á endurmati fasteignamats í Þrastahólum 25,
Grímsnes- og Grafningshreppi.
Fyrir liggur bréf frá Þjóðskrá Íslands, dagsett 5. desember 2014
þar sem óskað er umsagnar sveitarfélagsins á endurmati
fasteignamats í Þrastahólum 25, Grímsnes- og Grafningshreppi.
Bréfið lagt fram.

13. Afrit af bréfi frá Flóahreppi til Tæknisviðs Uppsveita þar sem
óskað er eftir inngöngu í tæknisviðið.
Fyrir liggur afrit af bréfi frá Flóahreppi til Tæknisviðs Uppsveita
þar sem óskað er eftir inngöngu í tæknisviðið. Bréfið lagt fram til
kynningar. Sveitarstjórn tekur jákvætt í erindið og felur oddvita
að ræða við oddvita uppsveitanna um útfærslu á verkefninu.
Sveitarstjórn leggur til að Tæknisvið uppsveitanna og Skipulagsog byggingarfulltrúi uppsveita bs. verði sameinað.

14. Bréf frá Innanríkisráðuneytinu vegna óskar Grímsnes- og
Grafningshrepps um frest á afgreiðslu fjárhagsáætlunar 20152018.
Fyrir liggur bréf frá Innanríkisráðuneytinu, dagsett 11. desember
2014 vegna óskar sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps
um frest á afgreiðslu fjárhagsáætlunar 2015-2018. Ráðuneytið
varð við ósk sveitarstjórnar. Bréfið lagt fram til kynningar.

15. Tillaga starfshóps Héraðsnefndar Árnesinga um leiðir til
fjölgunar hjúkrunarrýma.
Fyrir liggur tillaga starfshóps Héraðsnefndar Árnesinga um leiðir
til fjölgunar hjúkrunarrýma í Árnessýslu. Lagt fram til kynningar.
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16. Brennuleyfi.
Fyrir liggur beiðni frá Sólheimum um brennuleyfi fyrir þrettándabrennu á Sólheimum þann 6. janúar n.k. Sveitarstjórn samþykkir
samhljóða að veita brennuleyfið.
17. Brennu- og skoteldaleyfi.
Fyrir liggur beiðni frá Hjálparsveitinni Tintron um brennu- og
skoteldaleyfi fyrir áramótabrennu og flugeldasýningu á Borg þann
31. desember n.k. Jafnframt er lagt fram bréf sveitarstjóra um að
leyfið hefði verið veitt og gengið hefði verið frá viðeigandi tryggingum. Sveitarstjórn staðfestir bréf sveitarstjóra.
18. Beiðni Velferðarnefndar Alþingis um umsögn á frumvarpi til
laga um húsaleigubætur (réttur námsmanna), 211. mál.
Frumvarpið lagt fram.
19. Beiðni um styrk frá Ferlir vegna heimasíðunnar www.ferlir.is
Fyrir liggur beiðni um styrk frá vefsíðunni www.ferlir.is að fjárhæð
kr. 7.900 til að viðhalda vefsíðunni. Sveitarstjórn hafnar erindinu.
20. Aðalskipulagsbreyting Grímsnes- og Grafningshreppur,
Seyðishólar-Kerbyggð.
Á 357. fundi sveitarstjórnar þann 20. nóvember s.l. var afgreiðslu
málsins frestað og óskað eftir áliti frá lögmanni sveitarfélagsins.
Fyrir liggur álit lögmannsins og frestar sveitarstjórn afgreiðslu
málsins. Oddvita og skipulagsfulltrúa falið að ræða við
landeigendur.

Námskeið í þjóðbúningasaumi
Haldið verður námskeið í þjóðbúningasaumi í uppsveitum
Árnessýslu á vorönn. Námskeiðið verður fimm laugardaga frá
janúar til apríl og verður það í Flúðaskóla.
Kennt er laugardaga frá kl. 11-17, dagana 14. febrúar,
28. febrúar, 21. mars, 11. apríl og síðasti tíminn er 18. apríl.
Á námskeiðinu er hægt að sauma 19. eða 20. aldar upphlut eða
peysuföt, einnig er hægt að lagfæra búninga og sauma sér svuntu
eða blússu. Námskeiðsgjald er kr. 135.000 og má reikna með
u.þ.b. kr. 100.000 til 120.000 í efniskaup í nýjan búning, en það
fer eftir því hvað er saumað. Allt efni er hægt að kaupa á
staðnum.
Kennari á námskeiðinu verður Hildur Rosenkjær í Annríki en hún
hefur mikla reynslu af þjóðbúningasaumi og rekur Annríki
þjóðbúningar og skart ásamt manni sínum en það er
þjóðbúningaverkstæði.
Þjóðbúningakynning verður haldin laugardaginn 10. janúar í
Félagsheimili Hrunamanna. Þá eru allir velkomnir til að skoða
þjóðbúninga og fá fræðslu um þá. Einnig verður þá veitt ráðgjöf
og máltaka fer fram fyrir þá sem ætla að koma á námskeiðið.
Upplýsingar og pantanir berist til Elínar Jónu í
netfang: ellajona@ellajona.net eða í sími: 8936423

21. Deiliskipulagsbreyting, Seyðishólar-Kerbyggð.
Málinu frestað.
22. Gatnagerðargjöld.
Í byrjun árs 2014 var samþykkt af sveitarstjórn að veita 50%
afslátt af gatnagerðargjöldum í þéttbýli út árið 2014. Sveitarstjórn
samþykkir samhljóða að afslátturinn verði áfram út árið 2015
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23. Fjárhagsáætlun 2015-2018, seinni umræða.

Vinsamlegast munið að moka frá ruslatunnunum !

Fyrirliggjandi tillaga að fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 er tekin
til lokaafgreiðslu. Niðurstöður áætlunarinnar eru eftirfarandi í
þúsundum króna:

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum er áætluð samtals
67 millj. kr. Helstu liðir í fjárfestingu eru í eignasjóði og fráveitu.
Ekki er gert er ráð fyrir lántöku vegna fjárfestinga né sölu eigna.
Einnig liggur fyrir 3ja ára fjárhagsáætlun og eru helstu lykiltölur
samstæðureikningsins í þúsundum króna:

Hjálparsveitin Tintron
óskar öllum landsmönnum gleðilegs árs og þakkar
stuðninginn á liðnu ári.

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi fjárhagsáætlun
fyrir rekstrarárið 2015 og framlagða 3ja ára áætlun Grímsnesog Grafningshrepps fyrir árin 2016-2018.
20
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Húsaleigubætur

24. Næsti fundur sveitarstjórnar.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að fella niður næsta reglulega
fund sveitarstjórnar þann 7. janúar n.k. Næsti fundur sveitarstjórnar verður þann 21. janúar 2015, kl. 9:00.

Viljum minna á að sækja þarf um húsaleigubætur
fyrir hvert almanaksár og gilda umsóknir til
áramóta skv. 10. grein laga um húsaleigubætur og
skv. 11. grein sömu laga skulu umsókn fylgja
eftirtalin gögn:

Til kynningar






SASS. Fundargerð 488. stjórnarfundar 12.12 2014.
Bréf frá Ungmennafélagi Íslands, dagsett 10. desember 2014 þar
sem fram kemur að auglýst verði eftir umsóknum um að taka að
sér undirbúning og framkvæmd 28. Landsmóts UMFÍ árið 2017.
Bréf frá Ungmennafélagi Íslands, dagsett 12. desember 2014 þar
sem fram kemur bókun fulltrúa af 39. Sambandsráðsfundi UMFÍ.
Áhrif tímarit um vímuefnamál og forvarnir, 1. tbl. 17. árg. 2014.
-liggur frammi á fundinum-.



Kerfisáætlun Landsnets 2014-2023.
-liggur frammi á fundinum-.



1.

Kerfisáætlun Landsnets 2014-2023, umhverfisskýrsla.
-liggur frammi á fundinum-.

Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl. 11:45

Vantar ykkur bókhaldsaðstoð.
-Skattframtöl,
-bókhald fyrirtækja, vsk uppgjör,launauppgjör,
ársreikningar.
Endilega hafið samband.
Guðrún Ásgeirsdóttir,
Viðurkenndur bókari
netfang: bokhaldgudrunar@gmail.com
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2.
3.
4.

Leigusamningur gerður á staðfest samningseyðublað,
undirritaður af báðum aðilum og þinglýstur.(Ekki er þó
skylt að þinglýsa leigusamning vegna íbúðar í eigu sveitarfélaga eða félaga sem eru að öllu leyti í eigu sveitarfélaga)
Ljósrit af skattframtölum þeirra sem lögheimili eiga í
íbúðinni fyrir síðasta ár, staðfest af skattstjóra.
Launaseðlar þeirra sömu og getið er í 2. tölulið og barna
sbr.1. mgr. 9.gr. fyrir þrjá síðustu mánuði.
Önnur þau gögn sem tiltekin eru í reglugerð eða eðli máls,
aðstæðum og atvikum kunna að kalla á. Hægt er að lesa
lögin í heild inn á heimasíðu Velferðarráðuneytisins
http://www.velferdarraduneyti.is/

Umsóknir þurfa að berast til skrifstofu Grímsnes- og
Grafningshrepps fyrir 16. janúar 2015.
Sveitarstjóri
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