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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  

 Mánudaga - Föstudaga  kl. 10-22  
 Laugardaga – Sunnudaga  kl. 10 -19 

Hætt er að hleypa ofan í laugina 20 mínútum fyrir lokun. 

Íþróttamiðstöðin  

Borg 

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

  Sími 480 5530 

 

  

Ágúst 2016 

mailto:sundlaug@gogg.is
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FUNDARGERÐ.  

 

 

393. fundur sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps var haldinn í 

stjórnsýsluhúsinu Borg, miðvikudaginn 6. júlí 2016 kl. 9.00 f.h.  

 

Fundinn sátu: 

Gunnar Þorgeirsson 

Björn Kristinn Pálmarsson í fjarveru Ingibjargar Harðardóttur 

Ása Valdís Árnadóttir í fjarveru Harðar Óla Guðmundssonar  

Sigrún Jóna Jónsdóttir 

Guðmundur Ármann Pétursson 

 

 

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Gunnar Þorgeirsson. 

 

 

1. Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá 

22. júní 2016.    

Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá   

22. júní 2016 liggur frammi á fundinum. 

 

2. Fundargerðir.  

113. fundur Skipulagsnefndar Uppsveita, 23. júní 2016.  

Mál nr. 1, 2, 3 og 18 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar. 

Lögð fram 113. fundargerð Skipulagsnefndar Uppsveita, dags.    

23. júní 2016. Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast afgreiðslu       

sveitarstjórnar; 
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 Opið er alla  virka daga frá 10-16.                                                    

Sími 669-0108. 

 

Saumakompan 

Fataviðgerðir, gardínusaumur  
og ýmiskonar einfaldur 

saumaskapur 

Elsa Jónsdóttir 

Sími 486 4515 

 Sumarblóm og kryddjurtir :) 
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Öll almenn lögfræðiþjónusta 
 

Málflutningur – Erfðaskrár – Kaupsamningar –  
Landskipti – Skaðabætur – ofl. 

 

Sigurður Jónsson hrl. S: 893-6506      
siggi@landlogmenn.is 
 

Sverrir Sigurjónsson lögfr.  S: 662-4422 
sverrir@landlogmenn.is 

 

 

Austurvegi 10, 2 hæð. 800 Selfoss 

Tökum að okkur stór og smá verk:                           
jarðvinnu - tætingu - snjómokstur -                   
jarðheflun & fólksflutninga, 6-11 farþega. 
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Jóhannes og Guðmundur 
Gsm: 848 - 1123 & 868 - 4115 
Email: verktaki89@gmail.com 
Facebook: Jarðvinnuverktaki Feðgaverk 
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Mál nr. 1: 1606060 - Nesjavellir 209139: Aukið byggingarmagn: 

Deiliskipulagsbreyting. 

Fyrir liggur umsókn Hengils fasteigna ehf. dags. 16. júní 2016 um 

heimild til að stækka núverandi hótel um u.þ.b. 1.100 m2 til       

norðvesturs í samræmi við meðfylgjandi teikningar. Að mati         

sveitarstjórnar er forsenda þess að hægt sé að veita leyfi fyrir 

stækkun hótelsins um rúma 1.000 m2 að unnið verði deiliskipulag 

fyrir lóðina. 

Mál nr. 2: 1606031 - Miðborgir: Frístundabyggð: Deiliskipulags-

breyting. 

Fyrir liggur umsókn félags lóðareigenda í Miðborgum í landi     

Miðengis dags. 10. maí 2016 um að skilmálum frístundabyggðar-

innar verði breytt þannig að heimilt verði byggja 40 m2 aukahús í 

stað 25 m2 eins og gildandi deiliskipulag gerir ráð fyrir. 

Þar sem tillaga um breytingu á skilmálum hverfisins var samþykkt á 

aðalfundi félags lóðareigenda telur sveitarstjórn að breytingin sé 

óveruleg og samþykkir samhljóða breytinguna skv. 2. mgr. 43. gr. 

skipulagslaga. Ekki er talin þörf á grenndarkynningu skv. 44. gr. 

skipulagslaga þar sem fyrir liggur samþykkt aðalfundar           

sumarhúsafélagsins. 

Mál nr. 3: 1602016 - Bíldsfell 6 land 5 lnr. 220399: Frístunda-

svæði: Deiliskipulag. 

Fyrir liggur lagfærð tillaga að deiliskipulagi 12 frístundahúsalóða 

á spildu úr landi Bíldsfells (Bíldsfell 6, land 5, lnr. 220399).          

Samkvæmt erindi hefur verið komið til móts við umsögn Heil-

brigðiseftirlits Suðurlands og Vegagerðarinnar. 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að tillagan verði auglýst skv.    

1. mgr. 41. gr. skipulagslaga með þeirri breytingu að lóð nr. 11 

verði felld út og að fyrirhuguð borhola verði staðsett þannig að          

mailto:siggi@landlogmenn.is
mailto:sverrir@landlogmenn.is
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vatnsverndarsvæði hennar hafi ekki áhrif á aðliggjandi land. Þá 

þurfa nýjar umsagnir Vegagerðarinnar og Heilbrigðiseftirlits  

Suðurlands einnig að liggja fyrir. Jafnframt þarf að gera breytingar 

á texta greinargerðar í samráði við skipulagsfulltrúa. 

Mál nr. 18: 1606003F - Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 16-32. 

Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 15. júní 

2016. 

 

b) Fundargerð 37. fundar stjórnar Skipulags- og byggingar-

fulltrúa Uppsveita bs., 23. júní 2016. 

Mál nr. 1 og 2 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar. 

Lögð fram 37. fundargerð stjórnar Skipulags- og byggingarfulltrúa 

Uppsveita bs., 23. júní 2016. Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast 

afgreiðslu sveitarstjórnar; 

Mál nr. 1: 1511069 – Farartæki. 

Fyrir liggur í samþykktri fjárhagsáætlun byggðasamlagsins fyrir 

árið 2016 að gert var ráð fyrir kaupum á tveimur nýjum Toyota 

Hilux bílum. Búið er að panta bílana og er von á öðrum um næstu 

mánaðarmót og hinum um mánuði síðar. Heildarverð bílana er um 

13 milljónir og er gert ráð fyrir að taka 70% lán hjá Ergo til 5 ára. 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða lántöku vegna bifreiðakaup-

anna. 

Mál nr. 2: 1511013 – Gjaldskrá. 

Fyrir liggur tillaga að breyttri gjaldskrá byggðasamlagsins til að 

koma til móts við breytingar sem gerðar hafa verið á                

byggingarreglugerð varðandi tilkynntar framkvæmdir. Þá hafa 

verið gerðar minniháttar breytingar á rúmmetragjaldi íbúðarhúsa 

og þjónustuhúsnæði og tímagjaldi starfsmanna. Sveitarstjórn    

samþykkir samhljóða fyrirliggjandi breytingar á gjaldskrá    

byggðasamlagsins. 
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Sími 771-4465 

Fjölskyldurekið svínabú 

Við erum á Sólheimahringnum 

Grísakjöt beint frá bónda 

 

 

 

Verslunin Borg 

Verið velkomin - alltaf heitt á könnunni 

Opnunartími  til 7. ágúst 

Alla daga kl. 10 - 20  

Opnunartími  eftir 7. ágúst 

Mánudaga – laugardaga 

kl. 10 - 19 

Sunnudaga kl. 11 - 18 
                                 

Sími : 486-4408 
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Prjónakaffi á Gömlu Borg 

 

Fyrsta þriðjudagskvöld í hverjum mánuði  
kl. 20:00 er prjónakvöld á Gömlu Borg. 

 

Allir velkomnir og munið eftir prjónunum! 
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c) Fundargerð 15. fundar Skólaþjónustu- og velferðarnefndar 

Árnesþings, 28. júní 2016. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

 

d) Fundargerð 6. fundar stjórnar Brunavarna Árnessýslu,          

27. júní 2016. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

 

e) Fundargerð vorfundar byggðarsamlagsins Bergrisans             

bs., 19. maí 2016. 

Mál nr. 2 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar. 

Lögð fram fundargerð vorfundar byggðasamlagsins Bergrisans  

bs., dags. 19. maí 2016. Eftirfarandi dagskrárliður þarfnast       

afgreiðslu sveitarstjórnar; 

Mál nr. 2: Þjónustusamningur sveitarfélaganna sem standa að 

Bergrisanum. 

Fyrir liggur að samningur aðildarsveitarfélaganna sem standa að 

Bergrisanum rann út um síðastliðin áramót. Nýr samningur liggur 

jafnframt fyrir með fundargerðinni og er eina breytingin á fyrri 

samningi að samningurinn gildir út kjörtímabilið eða til desember 

2018. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi samning og 

felur oddvita / sveitarstjóra að undirrita hann f.h. sveitafélagsins. 

  

3. Kerhólsskóli 

Á fundinn kom skólastjóri Kerhólsskóla, Jóna Björg Jónsdóttir og 

fór yfir stöðu mála hjá Kerhólsskóla fyrir skólaárið 2016 – 2017.  
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4. Umsókn um námsstyrk starfsfólks Kerhólsskóla. 

Fyrir liggur ein umsókn starfsmanns Kerhólsskóla um styrk til að 

stunda nám í leikskólakennarafræðum. Umsóknin er í samræmi við 

stefnu sveitarfélagsins um fjölgun faglærðra starfsmanna við     

Kerhólsskóla og umsókninni fylgir meðmæli skólastjóra             

Kerhólsskóla. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að styrkja   

starfsmanninn til náms í kennarafræðum skv. lið nr. 1 í reglum 

sveitarfélagsins. Að auki er samþykkt samhljóða að veita styrk að 

fjárhæð kr. 150.000 vegna kostnaðar við skólagjöld og til        

bókakaupa.  

 

5. Tölvupóstur frá eigendum Sogsbakka 2 vegna hliðamála við 

veginn að Sogsbökkum og Fljótsbakka. 

Fyrir liggur tölvupóstur frá eigendum Sogsbakka 2, dags. 20. júní 

2016 þar sem farið er fram á að hliðið inn á Sogsbakka norður 

verði fjarlægt. Ekki liggur fyrir heimild til að setja niður hlið við 

Sogsbakka. Samþykkt að fela skipulags og byggingarnefnd að 

koma með tillögu að reglum um hlið á öllu svæðinu. Nauðsynlegt 

er að hafa tryggt aðgengi vegna þjónustu sveitarfélagsins og 

öryggismála á sumarhúsasvæðum.  

 

6. Beiðni frá Sýslumanninum á Suðurlandi um umsögn vegna 

leyfis til reksturs gististaðar í flokki II að Brúnavegi 38,    

Grímsnes- og Grafningshreppi. 

Fyrir liggur bréf frá Sýslumanninum á Suðurlandi, dagsett 24. júní 

2016 um umsögn vegna leyfis til reksturs gististaðar í flokki II að 

Brúnavegi 38, Grímsnes- og Grafningshreppi. Sveitarstjórn gerir 

ekki athugasemdir við að leyfið verði veitt og óskar eftir að fá sent 

afrit af rekstrarleyfi þegar það verður gefið út. 
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Kerhólsskóli óskar eftir að ráða:  
 

Umsjónarkennara með 5.-7. bekk í 100% starf 
Menntunar og hæfniskröfur: 

 Leyfisbréf til grunnskólakennslu. 

 Reynsla af kennslu í grunnskóla. 

 Reynsla af teymisvinnu. 

 Sveigjanleiki og góða færni í samskiptum. 

 Framtakssemi og jákvæðni. 

 Vilji til að gera góðan skóla betri. 

 

Aðstoðarmatráð í 100% starf 
Menntunar og hæfniskröfur: 
 Menntun og/eða reynslu af sambærilegu starfi og sótt er um. 

 Sveigjanleiki og góða færni í samskiptum. 

 Framtakssemi og jákvæðni. 

 Áhugi á matreiðslu. 

 Áhugi á að starfa fyrir og með börnum á ólíkum aldri. 

 

Kerhólsskóli er heildstæður leik- og grunnskóli með um 70 nemendur 
og 20 starfsmenn. Kerhólsskóli vinnur í anda einstaklingsmiðaðra 
kennsluhátta og umhverfismenntar, auk þess sem áhersla er lögð á list 
og verkgreinar. Samkennsla og samvinna árganga er ríkjandi og     
áhersla lögð á teymisvinnu kennara. Grímsnes- og Grafningshreppur 
sinnir skólamálum af miklum metnaði þar sem skólinn skipar     
mikilvægan sess í samfélaginu. 
Umsóknum skal fylgja nöfn umsagnaraðila og ferilskrá. Ráðið verður 
í stöðurnar frá 10. ágúst 2016. Umsækjendur skili umsókn í tölvupósti 
á netfangið jonabjorg@kerholsskoli.is. Umsóknarfrestur er til        
4. ágúst 2016. Nánar i upplýsingar  um störfin veitir  Jóna Björg 
Jónsdóttir skólastjóri í síma 480-5522/863-0463 eða í tölvupósti á  
netfangið jonabjorg@kerholsskoli.is 
 

mailto:jonabjorg@kerholsskoli.is
mailto:jonabjorg@kerholsskoli.is
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7. Beiðni frá Sýslumanninum á Suðurlandi um umsögn vegna 

leyfis til reksturs gististaðar í flokki II að Kjarrbraut 21,  

Grímsnes- og Grafningshreppi. 

Fyrir liggur bréf frá Sýslumanninum á Suðurlandi, dagsett 1. júlí 

2016 um umsögn vegna leyfis til reksturs gististaðar í flokki II að 

Kjarrbraut 21, Grímsnes- og Grafningshreppi. Sveitarstjórn gerir 

ekki athugasemdir við að leyfið verði veitt og óskar eftir að fá sent 

afrit af rekstrarleyfi þegar það verður gefið út. 

 

8. Bréf frá Falcor ehf. þar sem kynntir er möguleikar á           

kvikmynduðu markaðsefni fyrir sveitarfélagið.  

Fyrir liggur bréf frá Falcor ehf. þar sem sveitarfélaginu er boðin 

kynning á möguleikum á kvikmynduðu markaðsefni fyrir sveitar-

félagið. Sveitarstjórn hafnar erindinu. 

 

9. Bréf frá Þjóðskrá Íslands um fasteignamat 2017. 

Fyrir liggur bréf frá Þjóðskrá Íslands, dagsett 14. júní 2016        

um árlegt endurmat allra fasteigna fyrir árið 2017. Fasteignamat 

eigna í sveitarfélaginu munu hækka um 5,3% og lóða um 5,9%      

á árinu 2017. Bréfið lagt fram til kynningar. 

 

10. Rammaáætlun, verkefnisstjórn 3. áfanga verndar- og         

orkunýtingaráætlunar. 

Fyrir liggur að skila eigi inn athugasemdum við rammaáætlun,     

3. áfanga, fyrir 3. ágúst n.k. Oddvita falið að taka saman     

athugasemdir ef einhverjar eru og senda til Umhverfis- og        

auðlindaráðuneytisins. 
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Til kynningar  

 

 Samband íslenskra sveitarfélaga.  Fundargerð 841. stjórnarfundar, 

24.06 2016. 

 Leikfélagið Borg. Fundargerð aðalfundar, 17.05.2016. 

 Leikfélagið Borg, ársreikningur 2015. 

 Ríkislögreglustjóri, almannavarnardeild. Fundargerð frá vísinda-

mannaráði almannavarna, 23.06 2016. 

 SÍBS blaðið, 2. tbl. 32. árg. 2016. 

-liggur frammi á fundinum-. 

 Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga, ársskýrsla 2015. 

-liggur frammi á fundinum-. 

 OR, ársskýrsla 2015. 

-liggur frammi á fundinum-. 

 OR, ársreikningur 2015. 

-liggur frammi á fundinum-. 

 OR, umhverfisskýrsla 2015. 

-liggur frammi á fundinum-. 

 

 

Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl. 10.40  
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Ágætu sveitungar og aðrir landeigendur  
 

Nú erum við að sjá skógarkerfil með vegum á ákveðnum stöðum. 

Þessi planta er ekki æskileg í flóruna hjá okkur því viljum við 

hvetja alla til að taka höndum saman og uppræta þennan vágest. 

Skógarkerfill (Anthriscus sylvestris)  getur orðið að óviðráðan-

legu illgresi, en illgresi er jurt sem vex á röngum stað. Skógar-

kerfill var fluttur til Íslands sem skrautjurt snemma á síðustu öld 

en fyrstu heimildir um hann eru frá 1927. Hann dreifir sér nú ört 

og myndar gjarnan samfelldar breiður sem ekkert fær stöðvað. 

Jurtin er mjög frek og kraftmikil og stendur mörgum ógn af henni 

fyrir gróðurfar á Íslandi. Nauðsynlegt er að stinga hann upp og      

haugsetja þannig að hann dreifi sér ekki. Það er eins og        

skógarkerfillinn komi með ökutækjum þar sem hann er að verða       

áberandi meðfram vegum í sveitarfélaginu. Höldum vöku okkar 

og eyðum þessari plöntu úr okkar sveitarfélagi. Við munum 

minna á þetta aftur næsta sumar.  

Meðfylgjandi er mynd af fullvaxinni plöntu.  
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Heldriborgaraferð 2. júlí 
 

 

 

 

Kvenfélagið bauð íbúum sveitafélagsins 60 ára og eldri í sína árlegu 

Heldriborgaraferð laugardaginn 2. júlí síðastliðinn. Það voru um 22 sem 

nutu ferðalagsins í dásemdarverði undir flottri leiðsögn Unnar Halldórs-

dóttur. 

Stefnan var sett á Borgarnes. Ekið var um Grafninginn og Nesjavelli 

niður í Mosfellsbæ og gegnum Hvalfjarðargöngin. Í Borgarnesi var 

farið á Landnámssetrið, sýning skoðuð og hádegisverður snæddur. Kom 

þá í ljós fjölbreyttir hæfileikar Palla bílstjóra þegar hann dró upp 

harmonikkuna og spilaði fyrir ferðalanga nokkur vel valin lög. Þegar 

búið var að renna niður kaffisopanum var haldið á Samgöngusafnið þar 

sem voru til sýnis allar árgerðir af bílum, þó voru sumir sem laumuðu 

sér í nytjamarkað sem fréttist að væri þar við hliðina á og náðu 

einhverjir að kaupa sér gersemar þar. 

Haldið var af stað aftur heim á leið en í stað þess að fara sömu leið til 

baka var Hvalfjörðurinn þræddur með viðkomu á Hernámssafninu þar 

sem Gauji litli tók á móti okkur og fræddi um hernámið og safnið. Þá 

var fólk orðið kaffiþyrst og var ekið að Hótel Glym þar sem boðið var 

upp á hlaðborð af kökum og kaffi. Ekið var svo með sadda og sæla 

ferðalanga Hvalfjörðinn, í gegnum Kjósaskarð og Þingvallaleiðina 

heim. 

Kærar þakkir fyrir skemmtilegan dag og samveru. 

Fyrir hönd kvenfélagsins, 

 Ingibjörg Kristín Ingadóttir og Laufey Guðmundsdóttir  
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Myndir úr Heldriborgaraferð kvenfélagsins. 


