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Íþróttamiðstöðin
Borg

Borg í sveit :)
- Alvöru sveitadagur í Grímsnes– og Grafningshreppi

Taktu daginn frá
Laugardaginn 28. maí verður viðburðurinn

Borg í sveit
alvöru sveitadagur

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

í Grímsnes- og Grafningshreppi haldinn í annað skipti.
Þann dag munu fyrirtæki, bændur og einstaklingar í
sveitarfélaginu taka höndum saman, hafa opið hjá sér
og bjóða gesti og gangandi velkomna í heimsókn.

Heimasíða: www.gogg.is

Dagskrá verður auglýst síðar.

Mánudaga - Föstudaga

Laugardaga – Sunnudaga

kl. 10-22

kl. 10 -19

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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Við hlökkum til að taka á móti ykkur.

Kveðja, íbúar og fyrirtæki í
Grímsnes- og Grafningshreppi

FUND ARG ERÐ.

387. fundur sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps var haldinn í
stjórnsýsluhúsinu Borg, miðvikudaginn 6. apríl 2016 kl. 9.00 f.h.

Fundinn sátu:
Gunnar Þorgeirsson
Ingibjörg Harðardóttir
Björn Kristinn Pálmarsson í fjarveru Harðar Óla Guðmundssonar
Sigrún Jóna Jónsdóttir

Kæru sveitungar !
Við hvetjum alla til
þess að taka til í
kringum bæinn sinn
og gera fínt fyrir
sumarið.
Minnum á að það er
gjaldfrjálst að henda
rusli á gámastöðinni
í Seyðishólum.

Jón Örn Ingileifsson í fjarveru Guðmundar Ármanns Péturssonar

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ingibjörg Harðardóttir.

1. Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá
16. mars 2016.
Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá
16. mars 2016 liggur frammi á fundinum.

2. Fundargerðir.
a) Fundargerð 52. fundar fræðslunefndar Grímsnes- og
Grafningshrepps, 15. mars 2016.
Lögð fram 52. fundargerð fræðslunefndar Grímsnes- og
Grafningshrepps, dags. 15. mars 2016. Eftirfarandi
dagskrárliður þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar;
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Mál nr. 2: Niðurstöður kannana, vetrarfrí og frístund.
Fyrir liggja niðurstöður könnunar skólastjórnenda varðandi
það hvort fjölga eigi dögum skólasels. Fræðslunefnd óskar eftir
að sveitarstjórn fari yfir niðurstöður könnunarinnar og segi til
um hvort fjölga eigi dögum skólasels. Sveitarstjórn samþykkir
samhljóða að hafa skólaselið óbreytt.

b) 107. fundur Skipulagsnefndar Uppsveita, 23. mars 2016.
Mál nr. 13 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar.
Lögð fram 107. fundargerð Skipulagsnefndar Uppsveita, dags.
23. mars 2016. Eftirfarandi dagskrárliður þarfnast afgreiðslu
sveitarstjórnar;
Mál nr. 13: 1603004F - Afgreiðslur byggingarfulltrúa 16-26.
Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa frá
16. mars 2016.

c) Fundargerð 35. fundar stjórnar Skipulags- og byggingarfulltrúa Uppsveita bs., 23. mars 2016.
Mál nr. 1 og 2 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar.
Lögð fram 35. fundargerð stjórnar Skipulags- og
byggingarfulltrúa Uppsveita bs., dags. 23. mars 2016.
Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar;
Mál nr. 1: Fjárhagsáætlun.
Fyrir liggur tillaga að fjárhagsáætlun fjárhagsársins 2016
fyrir sameinað embætti. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða
fyrirliggjandi fjárhagsáætlun.
Mál nr. 2: Samþykktir.
Fyrir liggur tillaga að samþykktum fyrir sameinað embætti.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi samþykktir.
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d) Fundargerð 1. fundar stjórnar Brunavarna Árnessýslu,
22. janúar 2016.
Fundargerðin lögð fram til kynningar
e) Fundargerð 2. fundar stjórnar Brunavarna Árnessýslu,
24. febrúar 2016.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

f) Fundargerð 3. fundar stjórnar Brunavarna Árnessýslu,
30. mars 2016.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

g) Fundargerð 176. fundar fagráðs Tónlistarskóla Árnesinga,
4. apríl 2016.

Sumarblómin og
kryddið færðu
hjá okkur
Opið er alla virka daga frá 10-16 eða eftir samkomulagi.

Sími 669-0108.

Fundargerðin lögð fram til kynningar.

h) Fundargerð 24. stjórnarfundar Samtaka orkusveitarfélaga,
14. mars 2016.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

3.

Niðurfærsla á viðskiptakröfum Grímsnes- og Grafningshrepps.
Fyrir liggur að kröfur að fjárhæð kr. 3.423.013,- fáist ekki
greiddar sökum aldurs, gjaldþrota eða annarra ástæðna. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að eftirfarandi kröfur verði felldar
niður og teknar út úr bókhaldi sveitarfélagsins vegna ársins 2015;
Fasteignagjöld að fjárhæð kr. 104.752,Fjallskil að fjárhæð kr. 18.196,-

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

Mötuneytisgjöld að fjárhæð kr. 4.465,4
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FEÐGAVERK

Útleiga á Félagsheimilinu Borg að fjárhæð kr. 103.010,Hitaveita að fjárhæð kr. 167.130,Leiðrétting á viðskiptamönnum að fjárhæð kr. -94.817,Gatnagerðargjöld að fjárhæð kr. 830.848,Malbik á heimreiðar að fjárhæð kr. 2.289.429,-

Tökum að okkur stór og smá verk:

4.

jarðvinnu - tætingu - snjómokstur jarðheflun & fólksflutninga, 6-11 farþega.

Fyrir liggur kostnaðaráætlun að fjárhæð kr. 4.393.000,- í að skipta
um glugga á efri hæð félagsheimilisins. Íbúð félagsheimilisins er
tóm og þarfnast töluverðs viðhalds. Sveitarstjórn samþykkir
samhljóða að fara í umrædda framkvæmd áður en íbúðin verður
leigð út.

Jóhannes og Guðmundur

Gsm: 848 - 1123 & 868 - 4115
Email: verktaki89@gmail.com
Facebook: Jarðvinnuverktaki Feðgaverk

5.

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

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

Samstarfssamningur um umsjón á sameiginlegu seyrusvæði
Uppsveita Árnessýslu og Flóahrepps.
Fyrir liggur samstarfssamningur um umsjón á sameiginlegu seyrusvæði Uppsveita Árnessýslu og Flóahrepps. Staðsetning svæðisins
er við Flúðir og umsjón verkefnisins verður í höndum Hrunamannahrepps. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi
samning og felur oddvita / sveitarstjóra að skrifa undir
samninginn.

Öll almenn lögfræðiþjónusta

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

Félagsheimilið Borg, kostnaðaráætlun.

6.

Náms- og starfsráðgjafi í Uppsveitum og Flóa.
Fyrir liggur tillaga frá Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings um
að sveitarfélögin í uppsveitum Árnessýslu og Flóahreppur ráði
saman náms- og starfsráðgjafa í fullt starf. Kostnaðarhlutur
Grímsnes- og Grafningshrepps er áætlaður 410.950 kr. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að ráðinn verði sameiginlegur námsog starfsráðgjafi.

Austurvegi 10, 2 hæð. 800 Selfoss
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7.

Beiðni frá Sýslumanninum á Suðurlandi um umsögn vegna
leyfis til reksturs gististaðar í flokki II í Kiðjabergi, Kambar
118, Grímsnes- og Grafningshreppi.
Fyrir liggur bréf frá Sýslumanninum á Suðurlandi, dagsett
17. mars 2015 um umsögn vegna leyfis til reksturs gististaðar í
flokki II (sumarhús) í Kiðjabergi, Kambar 118, Grímsnes- og
Grafningshreppi. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að
leyfið verði veitt en óskar jafnframt eftir afriti af rekstarleyfi þegar
það er gefið út.

8.

Tölvupóstur frá Unnari Má Magnússyni vegna álagningar
fasteignaskatts á sumarhús.
Fyrir liggur tölvupóstur frá Unnari Má Magnússyni, dags.
20. mars 2016 þar sem óskað er eftir leiðréttingu á álagningu
fasteignaskatts á sumarhús í B-Götu 7 í Norðurkoti. Í erindinu eru
borin saman fasteignagjöld af fasteign í B-Götu 7 í Norðurkotslandi við fasteign í Reykjanesbæ. Álagningarprósenta Grímsnesog Grafningshrepps er lægri en álagningarprósenta Reykjanesbæjar og því er það fasteignamat eignanna sem gert er af Þjóðskrá
Ísland sem veldur þessum mun. Möguleiki er að óska eftir endurmati á eigninni hjá Þjóðskrá Íslands.

9.

Tölvupóstur frá Guðrúnu Tryggvadóttur framkvæmdastjóra
náttúrunnar.is vegna endurvinnslukorts fyrir Grímsnes- og
Grafningshrepp.
Fyrir liggur tölvupóstur frá Guðrúnu Tryggvadóttur, framkvæmdastjóra náttúrunnar.is, dags. 24. mars 2016 þar sem óskað er eftir
umræðum um Endurvinnslukort fyrir Grímsnes- og
Grafningshrepp. Sveitarstjórn hafnar erindinu.

10. Bréf frá Pétri Inga Haraldssyni, skipulagsfulltrúa hjá Skipulags- og byggingarfulltrúa Uppsveita bs. vegna endurskoðunar
aðalskipulags Flóahrepps 2015-2028.
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Fjölskyldurekið svínabú

Grísakjöt beint frá bónda
Sími 771-4465
Við erum á Sólheimahringnum

Verslunin Borg
Opnunartími í vetur.
Mánud. - laugard.
frá kl. 10:00-19:00
Sunnudaga frá kl. 11:00-18:00
Verið velkomin - alltaf heitt á könnunni
Sími : 486-4408
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Tómstundastyrkur
Grímsnes- og Grafningshrepps
Grímsnes- og Grafningshreppur veitir foreldri / forráðamanni barna á
aldrinum 6 - 18 ára styrk vegna íþrótta- og tómstundaiðkunar.
Til að unnt sé að nýta tómstundastyrkina þarf að vera um að ræða
skipulagt starf sem er stundað undir leiðsögn þjálfara eða leiðbeinanda
og nær yfir eina önn eða að lágmarki 10 vikur. Þetta á t.d. við um allt
íþróttastarf sem stundað er á vegum viðurkenndra íþróttafélaga,
dans í dansskólum, listgreinar og skátastarf.
Tónlistarnám á vegum Tónlistarskóla Árnesinga og
líkamsræktarkort falla ekki undir styrkveitingu.
Skilyrði fyrir veitingu tómstundastyrkja


Að styrkþegi hafi lögheimili á Grímsnes- og Grafningshreppi.



Að styrkþegi sé á aldrinum 6 - 18 ára.



Að um skipulagt starf/kennslu/þjálfun sé að ræða í a.m.k.
10 vikur hverja önn.



Staðfesting á greiðslu/kvittun fylgi umsókn vegna
tómstundastyrkja. Á greiðslukvittun komi eftirfarandi fram:
Nafn og kennitala félags, dags. greiðslu, fyrir hvað er verið að
greiða, æfingatímabil, nafn og kennitala iðkenda.



Styrkur getur aldrei orðið hærri en sem nemur æfingagjaldi/
þátttökugjaldi viðkomandi íþrótta- eða tómstundagreinar.



Tómstundastyrki er ekki heimilt að færa milli ára. Styrkur fellur
niður sé ekki um hann sótt á því ári sem styrkþegi stundar íþrótt/
tómstundir.

Styrkur getur orðið allt að 15.000 kr. fyrir hverja önn eða að hámarki
30.000 kr. á ári.
Styrkumsækjandi skal skila inn þar til gerðu umsóknareyðublaði
ásamt greiðslukvittun til skrifstofu Grímsnes- og Grafningshrepps.

Grímsnes- og Grafningshreppi 18. september 2014
Ingibjörg Harðardóttir, sveitarstjóri
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Fyrir liggur bréf frá Pétri Inga Haraldssyni, skipulagsfulltrúa hjá
Skipulags- og byggingarfulltrúa Uppsveita bs., dagsett 23. mars
2016 þar sem óskað er umsagnar sveitarfélagsins á verkefnislýsingu vegna endurskoðunar aðalskipulags Flóahrepps. Sveitarstjórn
gerir ekki athugasemdir við verkefnislýsinguna.
11. Bréf frá Pétri Inga Haraldssyni, skipulagsfulltrúa hjá Skipulags- og byggingarfulltrúa Uppsveita bs. vegna endurskoðunar
aðalskipulags Bláskógabyggðar 2015-2027.
Fyrir liggur bréf frá Pétri Inga Haraldssyni, skipulagsfulltrúa hjá
Skipulags- og byggingarfulltrúa Uppsveita bs., dagsett 23. mars
2016 þar sem óskað er umsagnar sveitarfélagsins á tillögu að
endurskoðuðu aðalskipulagi Bláskógabyggðar. Sveitarstjórn gerir
ekki athugasemdir við tillöguna.

12. Bréf frá Sigurði Jónssyni, skipulags- og byggingarfulltrúa
Sveitarfélagsins Ölfuss vegna tillögu að breytingu á deiliskipulagi og umhverfisskýrslu Hellisheiðarvirkjunar.

Fyrir liggur bréf frá Sigurði Jónssyni, skipulags- og byggingarfulltrúa Sveitarfélagsins Ölfuss, dagsett 22. febrúar 2016 vegna
tillögu að breytingu á deiliskipulagi og umhverfisskýrslu Hellisheiðarvirkjunar. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við tillöguna.

13. Beiðni Umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis um umsögn á
tillögu til þingsályktunar um mótun stefnu til að draga úr
notkun á skaðlegum efnum í neysluvörum, 247. mál.
Þingsályktunartillagan lögð fram.

14. Samtök orkusveitarfélaga, ársreikningur og ársskýrsla 2015.
Fyrir liggur ársreikningur og ársskýrsla 2015 Samtaka
orkusveitarfélaga. Sveitarstjórn staðfestir fyrirliggjandi ársskýrslu
og ársreikning.
7

15. Sorphirða í Grímsnes- og Grafningshreppi og Bláskógabyggð,
útboðs- og verklýsing.
Fyrir liggja útboðsgögn vegna sameiginlegs útboðs í sorphirðu
Bláskógabyggðar og Grímsnes- og Grafningshrepps.
Lagt fram til kynningar.

16. Háskóli Íslands á Laugarvatni.
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps harmar þá niðurstöðu
Háskólaráðs að hætta kennslu á íþróttafræðasviði á Laugarvatni
eftir árið 2017. Sveitarstjórn hvetur til þess að skoðaðir verði
möguleikar á eflingu háskólanáms á Suðurlandi á sem víðustum
grunni.

Til kynningar
√
√
√
√

Leikfélagið Borg heldur aðalfund
þriðjudaginn 17. maí 2016 í
Félgsheimilinu Borg kl. 20:00
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf.

Leikfélagið Borg ver ður með
vinnu/samverukvöld í
félagsmiðstöðinni öll þriðjudagskvöld í maí frá 20:00 til 22:00.
Allir velkomnir til að kynna sér starfsemi leikfélagsins.

SASS. Fundargerð 506. stjórnarfundar 04.03 2016.
Samband íslenskra sveitarfélaga.
Fundargerð 837. stjórnarfundar, 18.03 2016.
Bréf frá Ungmennaráði UMFÍ með ályktun ungmenna frá
ráðstefnunni Ungt fólk og lýðræði 2016.
Bréf frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands, dagsett 18. mars 2016
vegna stöðuskýrslu um ört vaxandi umfang sjúkraflutninga á
Suðurlandi árin 2011-2015, ásamt stöðuskýrslunni.
-Skýrslan liggur frammi á fundinum-.

Ungmennafélag Íslands (UMFÍ) hefur síðastliðin fjögur ár tekið þátt í
evrópskri lýðheilsuherferð undir
nafninu Now We Move.
Hér á landi kallast herferðin Hreyfivika UMFÍ.

Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl. 11:05

Hreyfivika UMFÍ snýst öðru fremur um það að kynna kostina sem
felast í virkri hreyfingu og íþróttum. UMFÍ
tekur verkefnið sem langhlaup og hvetur alla til að finna sína
uppáhalds hreyfingu og stunda hana reglulega.
Sjá nánar á gogg.is og
facebook https://www.facebook.com/Íþróttamiðstöðin-Borg
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FUND ARG ERÐ.

Húsaleigubætur
Minnum á að þeir aðilar sem þiggja húsaleigubætur
í sveitarfélaginu þurfa að skila inn
staðfestu skattframtali 2016 og þremur síðustu
launaseðlum sínum til skrifstofu
sveitarfélagsins svo húsaleigubætur falli ekki niður.
Sveitarstjóri

388. fundur sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps var haldinn í
stjórnsýsluhúsinu Borg, miðvikudaginn 20. apríl 2016 kl. 9.00 f.h.

Fundinn sátu:
Gunnar Þorgeirsson
Ingibjörg Harðardóttir
Hörður Óli Guðmundsson
Sigrún Jóna Jónsdóttir

Þjónustuaðilar í Grímsnes- og Grafningshreppi

www.gogg.is
Minnum á styrk til
framhaldsskólanema
Eins og undanfarin ár mun Grímsnes–
og Grafningshreppur veita framhaldsskólanemum
16-20 ára, þ.e. fyrir 8 fyrstu annirnar eftir
grunnskóla, styrk að upphæð kr. 30.000.Þeir aðilar sem vilja nýta sér þetta eru beðnir um
að senda vottorð um skólavist fyrir vorönn 2016
sem allra fyrst til skrifstofu sveitarfélagsins.
Hægt er að senda staðfestingu á
netfangið stina@gogg.is
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Guðmundur Ármann Pétursson

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ingibjörg Harðardóttir.

Oddviti leitar afbrigða við áður útsenda dagskrá
a) Ráðning stjórnenda Kerhólsskóla.

1.

Ársreikningur Grímsnes- og Grafningshrepps.
Ársreikningur sveitarfélagsins fyrir árið 2015 lagður fram til fyrri
umræðu. Á fundinn mætti Ólafur Gestsson, endurskoðandi Pwc og
fór yfir reikninginn. Ársreikningi vísað til annarrar umræðu.

2.

Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá
6. apríl 2016.
Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá
6. apríl 2016 liggur frammi á fundinum.
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3. Fundargerðir.
a) Fundargerð 12. fundar samgöngunefndar Grímsnes- og
Grafningshrepps, 13. apríl 2016.
Mál nr. 1 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar.
Lögð fram 12. fundargerð samgöngunefndar Grímsnes- og
Grafningshrepps, dags. 13. apríl 2016. Eftirfarandi dagskrárliður þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar;

Vesturkot
Kílhraun
Landstólpi
Lið Límtré Vírnets
JÁVERK
Brekka / Dalsholt

172 stig
151 stig
131,5 stig
120 stig
101,5 stig
97 stig

Efstu knapar í einstaklingskeppninni eru þessi:
Sólon Morthens
Arnar Bjarki Sigurðarson
Matthías Leó Matthíasson
Guðjón Sigurliði Sigurðsson
Finnur Jóhannesson
Jón William Bjarkason
Rósa Birna Þorvaldsdóttir
Árný Oddbjörg Oddsdóttir
Guðmann Unnsteinsson

81,5 stig
79,5 stig
69 stig
64,5 stig
61 stig
59,5 stig
59 stig
56 stig
55 stig

Mál nr. 1: Úthlutun vegstyrkja til frístundabyggða.
Samkvæmt reglum sveitarfélagsins um vegbætur í frístundabyggð voru teknar fyrir umsóknir félaga frístundabyggða og
sumarhúsaeigenda þar sem óskað er eftir styrk til vegabóta.
Höfð var hliðsjón af úthlutun síðustu ára, aldur svæðanna og
fjölda lóða og húsa á svæðunum. 16 umsóknir bárust og
sveitarstjórn samþykkir samhljóða að eftirtaldir aðilar fái
styrki til vegabóta árið 2016, samtals að fjárhæð
kr. 1.800.000.
Félag sumarbústaðaeigenda í Norðurkotslandi FSNN
275.000 kr.
Félag lóðareigenda í Farengi (í landi Miðengis)
150.000 kr.
Félag landeigenda við Mosabraut og Hrauntröð í Vaðnesi
150.000 kr.
Félag sumarhúsaeigenda í Kerengi
100.000 kr.
Klausturhóll félag sumarhúsaeigenda
150.000 kr.
Félag sumarhúsaeigenda í Kerhrauni E-svæði
50.000 kr.
Furuborgir,félag í frístundabyggð
75.000 kr.
Sumarhúsafélagið Víðihlíð
150.000 kr.
Þristurinn-félag landeigenda við Klausturgötu A,B og C
150.000 kr.

Frekari úrslit, viðtöl og myndir má finna á vefsvæði og
facebook síðu Reiðhallarinnar Flúðum,
www.reidhollin.is, facebook.com/reidhollinfludum.
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Hrosshagi / Sunnuhvoll
Sigurvegarar Uppsveitadeildarinnar 2016.

Uppsveitadeild Loga, Smára og Trausta, lauk þann 8. apríl
síðastliðinn í Reiðhöllinni Flúðum, með keppni í tölti og fljúgandi
skeiði.
Áhorfendapallar voru þétt setnir þegar forkeppnin í tölti hófst.
Að henni lokinni stóðu Sólon Morthens og Ólína frá Skeiðvöllum efst
með 7,30, en rétt á eftir voru Matthías Leó Matthíasson og Dáð frá Jaðri
með 7,27. Efst í B - úrslitum urðu Jón William Bjarkason og Stjörnunótt
frá Litlu Gröf með einkunnina 6,77. Þau gáfu síðan ekkert eftir í A úrslitum og enduðu þar í öðru sæti með 7,56, á eftir Sóloni og Ólínu sem
fengu 7,61. Matthías Leó og Dáð urðu í þriðja sæti með einkunnina
7,44, Guðjón Sigurðsson og Lukka frá Bjarnastöðum í því fjórða með
7,00 og Finnur Jóhannesson og Körtur frá Torfastöðum í fimmta sæti
með 6,78 í einkunn.
Glæsilegir skeiðsprettir sáust í keppni í flugskeiði. En þar kom sá og
sigraði ungur og efnilegur knapi, Árný Oddbjörg Oddsdóttir með hestinn
Fálka frá Stóra Hofi. Hún gerði sér lítið fyrir og fór alla sína spretti á
undir 3 sekúndum. Sigursprettinn fór hún á 2,96 sekúndum. Í öðru sæti
var Guðjón Hrafn Sigurðsson á Hrafnhettu frá Minni-Borg með tímann
2,98 sekúndur. Í þriðja sæti varð Finnur Jóhannesson sem rann skeiðið á
3,03 á Tinnu Svört frá Glæsibæ. Allt ungir og efnilegir knapar sem eiga
framtíðina fyrir sér.

Lið Hrosshaga / Sunnuhvols réð lögum og lofum á lokakvöldi Uppsveitadeildarinnar. Liðsmenn unnu bæði tölt og skeiðkeppnina. Í stigakeppni
knapa urðu þeir Sólon Morhens og Arnar Bjarki Sigurðarson í tveimur
efstu sætunum og liðið varð efst í stigakeppni liðanna. Glæsilegur árangur hjá liðinu.

Lokastaðan í stigakeppni liða varð þessi:
Hrosshagi / Sunnuhvoll
Pálmatré

217 stig
192,5 stig
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Vaðlækur-félag sumarhúsaeigenda við Vaðlækjarveg
225.000 kr.
Félag sumarhúsaeigenda við Kjarrmóa
75.000 kr.
Kerhraun, félag sumarhúsaeigenda
150.000 kr.
Frístundabyggð í Vatnsholti, efri byggð
100.000 kr.
b) 108. fundur Skipulagsnefndar Uppsveita, 7. apríl 2016.
Mál nr. 1, 2, 3 og 11 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar.
Lögð fram 108. fundargerð Skipulagsnefndar Uppsveita, dags.
7. apríl 2016. Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast afgreiðslu
sveitarstjórnar;
Mál nr. 1: 1603038 - Sólheimar 168279:Umsókn um byggingarleyfi: Farsímaloftnet.
Fyrir liggur umsókn um leyfi til að reisa farsímaloftnet á stálsúlu sem verður staðsett á klöpp milli Sólheimabyggðar og Sólheimavegar (354). Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við að
veitt verði leyfi fyrir farsímaloftnet á Sólheimum.
Mál nr. 2: 1508010 - Tjarnarvík lnr. 222808: Íbúðarhús:
Deiliskipulag.
Fyrir liggur bréf frá Skipulagsstofnun, dags. 23. mars 2016 þar
sem gerð er athugasemd við deiliskipulag frístundahúsalóðar á
spildunni Tjarnarvík þar sem afmörkun skipulagssvæðisins nær
ekki til allra fyrirhugaðra framkvæmda. Sveitarstjórn samþykkir
samhljóða deiliskipulagið með þeirri breytingu að skipulagssvæðið stækkar þannig að það nái yfir allar framkvæmdir sem
gert er ráð fyrir í deiliskipulaginu.
Mál nr. 3: 1604002 - Minni-Bær 168264: Efnistaka í námu:
Framkvæmdaleyfi.
Fyrir liggur umsókn um framkvæmdaleyfi fyrir námu í landi
Minnibæjar lnr. 168264. Samkvæmt greinargerð sem unnin er
af Landark ehf., dags. 15. mars 2016 hefur náman verið í
11

notkun í 48 ár og búið að vinna úr henni 125.000 m3 á um 4.5
ha svæði. Er núna sótt um að taka allt að 100.000 m3 í viðbót
þannig að heildarefnistaka verði 225.000 m3 á 7 ha svæði. Þar
sem efnistakan er í samræmi við gildandi aðalskipulag gerir
sveitarstjórn ekki athugasemd við fyrirhugaða efnistöku með
fyrirvara um niðurstöðu Skipulagsstofnunar varðandi ákvörðun
um matsskyldu. Afgreiðslu framkvæmdaleyfis frestað þar til
niðurstaða Skipulagsstofnunar liggur fyrir.
Mál nr. 11: 1603006F - Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 16-27.

Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa frá
31. mars 2016.
c) Fundargerð 14. fundar Skólaþjónustu- og velferðarnefndar
Árnesþings, 6. apríl 2016.

Samstarfssamningur við Leikfélagið Borg.
Fyrir liggur samstarfssamningur milli sveitarfélagsins og Leikfélagsins Borgar þar sem leikfélagið mun sjá um leiklistarnámskeið
fyrir börn og unglinga í sveitarfélaginu ásamt því að standa fyrir
leiksýningum annað hvert ár. Fjárhæð samningsins er kr. 400.000
á ári. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi samning og
felur sveitarstjóra að undirrita samninginn.

Ertu með þína framleiðslu í handverki eða mat sem þú vilt selja?
Endilega bókaðu borð á Grímsævintýrunum.
Lítið borð: 3.500kr
Stórt borð: 4.500kr
**OPNUM FYRIR bókanir 25.maí**
Fylgstu með viðburðinum á Facebook –
Grímsævintýri 6.ágúst 2016

Fundargerðin lögð fram til kynningar.

4.

5.

Ársreikningur Laugarárslæknishéraðs.

Fyrir liggur ársreikningur 2015 fyrir Laugaráslæknishérað.
Sveitarstjórn staðfestir ársreikninginn.

6.

Grímsævintýri á Borg, 6. ágúst 2016
Við í Kvenfélagi Grímsness erum byrjaðar að huga að Grímsævintýrum á Borg sem verða 6. ágúst. Tombóla, fjölskylduhátíð, handverks- og matarmarkaður. Við byrjum á að taka við borðapöntununum á markaðinn 25. maí, nánari upplýsingar og borðapantanir fara í gegnum netfangið: grimsaevintyri@gmail.com.

Beiðni um námsvist utan lögheimilissveitarfélags.
Fyrir liggur beiðni frá Jónasi Hallgrímssyni um námsvist utan lögheimilissveitarfélags fyrir Ástu Sachi Jónasdóttur vegna skólaársins 2015-2016. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða námsvistina.
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Tombólan á Borg 90 ára
Grímsævintýri á Borg, 6. ágúst 2016
Nú í ár mun Kvenfélag Grímsneshrepps halda sína árlegu og
víðfrægu tombólu í 90. sinn. Margar skemmtilegar uppákomur,
sögur og minningar eru til í kringum Tombóluna á Borg.
Viltu leggja Tombólunni og Kvenfélaginu lið með vinningum?
Endilega hafið samband við umsjónarkonur Tombólunnar 2016 og
við munum taka glaðar á móti þínu framlagi 
Sigríður Laufey Gunnarsdóttir, brandmat@internet.is sími: 868-4792
Inga Kristín Ingadóttir, ingakri@simnet.is sími: 893-1048
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7.

Bréf frá Skipulagsstofnun um kostnaðarframlag vegna aðalskipulags Grímsnes- og Grafningshrepps.
Fyrir liggur bréf frá Skipulagsstofnun, dagsett 12. apríl 2016 um
kostnaðarframlag Skipulagsstofnunar vegna endurskoðunar aðalskipulags sveitarfélagsins. framlag Skipulagsstofnunar er
4.207.500 kr. Bréfið lagt fram til kynningar.

8.

Vorið er komið og
grundirnar gróa...
Vorfundur Kvenfélags Grímsneshrepps verður
miðvikudaginn 11. maí í
Félagsheimilinu Borg kl.18.00.
Við ætlum að hafa léttan, skemmtilegan og fræðandi
fund þar sem við fáum meðal annars fræðslu um „rusl“ í
víðum skilningi, nýtni og sóun sem dæmi hjá honum
Michele Rebora sem er sérlegur áhugamaður um rusl og
hefur góða innsýn í málaflokkinn, þar sem hann hefur
unnið sem ráðgjafi fyrir Sorpu í meira en 7 ár.
Við kynnum okkur eina af stofnkonum félagsins, hristum
okkur saman og tökum á móti vorinu með bros á vör.

Léttar veitingar verða í boði og minnum á
1.000 kr í kaffisjóðinn 

Allar konur velkomnar,
félagskonur sem aðrar 
Vonumst til á sjá ykkur sem flestar,
stjórnin.
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Tölvupóstur frá Guðrúnu Tryggvadóttur framkvæmdastjóra
náttúrunnar.is vegna endurvinnslukorts fyrir Grímsnes- og
Grafningshrepp.
Fyrir liggur tölvupóstur frá Guðrúnu Tryggvadóttur, framkvæmdastjóra náttúrunnar.is, dags. 24. mars 2016 þar sem óskað er eftir
umræðum um Endurvinnslukort fyrir Grímsnes- og Grafningshrepp. Á fundinn mætti Einar Bergmundur Arnbjörnsson til að
kynna endurvinnslukortið og lagði fram tilboð um aðkomu sveitarfélagsins að endurvinnslukortinu. Sveitarstjórn hafnar tilboðinu.

9.

Bréf frá framkvæmdarstjóra Landskerfis bókasafna hf. vegna
aðalfundar félagsins þann 10. maí n.k.

Fyrir liggur bréf frá framkvæmdarstjóra Landskerfis bókasafna hf.,
dagsett 14. apríl 2016 um að aðalfundur félagsins verði haldinn
þann 10. maí n.k. að Katrínartúni 2 í Reykjavík. Bréfið lagt fram til
kynningar.
10. Bréf frá framkvæmdarstjóra Límtré Vírnet ehf. vegna aðalfundar félagsins þann 28. apríl n.k.
Fyrir liggur bréf frá framkvæmdarstjóra Límtré Vírnet ehf., dagsett
14. apríl 2016 um að aðalfundur félagsins verði haldinn þann 28.
apríl n.k. í verksmiðju félagsins að Flúðum. Samþykkt er að
Hörður Óli Guðmundsson verði fulltrúi sveitarfélagsins á fundinum.
11. Bréf frá formanni Klausturhóls, félags sumarhúsaeigenda
vegna aðalfundar félagsins þann 25. apríl n.k.
Fyrir liggur bréf frá formanni Klausturhóls, félags sumarhúsaeigenda., dagsett 7. apríl 2016 um að aðalfundur félagsins verði
haldinn þann 25. apríl n.k. í Dalsmára 5 Kópavogi. Bréfið lagt
fram til kynningar.
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12. Tölvupóstur frá formanni Rangárbakka, þjóðarleikvangs íslenska hestsins ehf. vegna aðalfundar félagsins þann 20. apríl
n.k.
Fyrir liggur tölvupóstur frá formanni Rangárbakka, þjóðarleikvangs íslenska hestsins ehf., dags. 11. apríl 2016 um að aðalfundur
félagsins verði haldinn í kvöld, miðvikudaginn 20. apríl á
Kanslaranum á Hellu. Tölvupósturinn lagður fram til kynningar.

13. Bréf frá framkvæmdarstjóra Eignarhaldsfélags Suðurlands hf.
vegna aðalfundar félagsins þann 28. apríl n.k.
Fyrir liggur bréf frá framkvæmdarstjóra Eignarhaldsfélags Suðurlands hf., dagsett 13. apríl 2016 um að aðalfundur félagsins verði
haldinn þann 28. apríl n.k. á Hótel Selfossi. Fulltrúi sveitarfélagsins á aðalfundinn er Ingibjörg Harðardóttir. Bréfið lagt fram
til kynningar.
14. Tölvupóstur frá Jóni Tryggvasyni vegna bátasiglinga á suð
austur hluta Þingvallavatns.
Fyrir liggur tölvupóstur frá Jóni Tryggvasyni, dags. 7. apríl 2016
þar sem kynntar eru fyrirhugaðar bátasiglingar á suðaustur hluta
Þingvallavatns. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við fyrirhugaða starfsemi.

Leiðbeinandi leikjanámskeiðs óskast!!
Við erum að leita að duglegum, reglusömum, jákvæðum, lífsglöðum,
úræðagóðum og síðast en ekki síst barngóðum leiðbeinenda
(eldri en 18 ára) sem langar að vinna á Sólheimum
frá 1. júní til 21. ágúst 2016.
Vinnutími er frá 08:00-17:00 alla virka daga. Á morgnana eru ýmis
fjölbreytt og skemmtileg verkefni, úti og/eða inni, s.s. umhverfis- og
garðyrkjustörf, vinnustofur, verkstæði, fer allt eftir þörfum.
Eftir hádegið er leikjanámskeið Sólheima fyrir 6 ára börn og eldri, sem
búa í Grímsnes- og Grafningshreppi. Á námskeiðinu verður útivist,
náttúruskoðun, fræðsla og fjölbreyttir leikir. Leikjanámskeiðið stendur
hálfan daginn frá kl 13:00 - 16:00.
Þeir sem hafa áhuga á eða vilja frekari upplýsingar senda póst á
forstöðumann félagsþjónustu Aðalbjörg Jensdóttir
adalbjorg@solheimar.is eða hringja í síma 422-6016/855-6016.

15. Samþykktir fyrir Skipulags- og byggingarfulltrúa Uppsveita
bs.

Lagðar fram til seinni umræðu samþykktir fyrir Skipulags- og
byggingarfulltrúa Uppsveita bs. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða
samþykktirnar.

Mynd af
facebook-síðu
Sólheima

16. Beiðni frá Sýslumanninum á Suðurlandi vegna umsagnar á
tækifærisleyfi frá Skátamót ehf.
Fyrir liggur bréf frá Sýslumanninum á Suðurlandi, dagsett 13.
apríl 2016 þar sem óskað er eftir umsögn sveitarfélagsins á tækifærisleyfi vegna Landsmót skáta á Úlfljótsvatni. Sveitarstjórn gerir
ekki athugasemdir við að leyfið verði veitt.
14
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17. Bréf frá Matvælastofnun vegna staðfestingar á landbótaáætlun
fyrir Grímsnesafrétt.

Kótilettukvöld

Fyrir liggur bréf frá Matvælastofnun, dagsett 6. apríl 2016 þar
sem tilkynnt er um staðfestingu á landbótaáætlun fyrir
Grímsnesafrétt. Bréfið lagt fram til kynningar.

Lionsklúbburinn Skjaldbreiður auglýsir kótilettukvöld á
Minni-Borgum föstudaginn 13. maí kl.19:30.
Verð 3500 kr. á mann. Barinn opinn og bjór á tilboði.
Allir velkomnir á notalega samverustund.
Vinsamlegast pantið í síðasta lagi þriðjudaginn 10. maí
hjá:

Gústa á Stærri-Bæ í síma 863-9131
Valdimar Inga á Sólheimumí síma 893-0431
Með kveðju frá Lionsmönnum

18. Bréf frá Skipulagsstofnun þar sem óskað er umsagnar sveitarfélagsins um mat á umhverfisáhrifum á námu E22a við
Stangarlæk.
Fyrir liggur bréf frá Skipulagsstofnun, dagsett 11. apríl 2016 þar
sem óskað er umsagnar sveitarfélagsins um mat á umhverfisáhrifum á námu E22a við Stangarlæk. Sveitarstjórn telur að ekki
þurfi að fara fram mat á umhverfisáhrifum en telur nauðsynlegt að
fram komi tímasett framkvæmdaáætlun um frágang á eldra námusvæði. Þegar að niðurstaða liggur fyrir skal sótt um framkvæmdaleyfi hjá Skipulags- og byggingarfulltrúaembætti Uppsveita bs.

Fundarhlé var tekið vegna hádegisverðar kl. 12:05 – 12:25.

Aðalfundur Skógæktarfélags Grímsness
Verður haldin a Gömlu Borg miðvikudaginn
25.mai kl. 20.00.
Hefðbundin dagskrá.
Mætum vel og tökum með okkur gesti.
Nýir félagar velkomnir.
Stjórn Skógræktarfélagsins

19. Bréf frá Guðjóni Bragasyni, sviðsstjóra lögfræði- og velferðarsviðs Sambands íslenskra sveitarfélaga um hugsanlegar breytingar á skipulagi og framkvæmd heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga.
Fyrir liggur bréf frá Guðjóni Bragasyni, sviðsstjóra lögfræði- og
velferðarsviðs Sambands íslenskra sveitarfélaga, dagsett 31. mars
2016 um hugsanlegar breytingar á skipulagi og framkvæmd heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga. Erindið lagt fram.
20. Tölvupóstur frá Guðjóni Bragasyni, sviðsstjóra lögfræði- og
velferðarsviðs Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem óskað
er umsagnar sveitarfélagsins á stefnu starfshóps sambandsins í
úrgangsmálum.
Fyrir liggur tölvupóstur frá Guðjóni Bragasyni, sviðsstjóra .
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Kerhólsskóli
lögfræði- og velferðarsviðs Sambands íslenskra sveitarfélaga,
dags. 5. apríl 2016 þar sem óskað er umsagnar sveitarfélagsins á
stefnu starfshóps sambandsins í úrgangsmálum. Jafnframt liggur
frammi skýrsla starfshópsins. Erindið lagt fram.
21. Önnur mál.
a) Ráðning stjórnenda Kerhólsskóla.
10 einstaklingar sóttu um stöðu skólastjóra og aðstoðarskólastjóra við Kerhólsskóla. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að
Jóna Björg Jónsdóttir verði ráðin í stöðu skólastjóra Kerhólsskóla og Íris Anna Steinarrsdóttir verði ráðin í stöðu aðstoðarskólastjóra. Sveitarstjóra falið að ganga frá ráðningarsamningum.
Til kynningar
√

SASS. Fundargerð 507. stjórnarfundar 01.04 2016.

√

Samband íslenskra sveitarfélaga, ársskýrsla 2015.
-liggur frammi á fundinum-.

Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl. 12:45

Prjónakaffi á Gömlu Borg
Fyrsta þriðjudagskvöld í hverjum mánuði
kl. 20:00 er prjónakvöld á Gömlu Borg.
Allir velkomnir og munið eftir prjónunum!
16
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Kerhólsskóli

Grímsnes– og
Grafningshreppur
Óskar eftir umsjónaraðila að gámastöðinni í
Seyðishólum frá og með 1. september 2016
Vinnan felst í að sjá um opnun og
umhirðu svæðisins.
Áhugasamir hafi samband við Sveitarstjóra í síma
480-5500 eða á netfangið gogg@gogg.is
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Kerhólsskóli

Umhverfisdagar í Kerhólsskóla og
kynning á flokkun sorps.

Kerhólsskóli

Á „ Degi umhverfisins“ 25. apríl síðastliðinn voru nemendur
Kerhólsskóla með kynningu á flokkun sorps eftir heimsókn
þeirra og úttekt á gámasvæði sveitarfélagsins. Þeir buðu til
sín foreldrum og öðrum sveitungum. Nemendur höfðu
unnið verkefnið í útinámstímum og höfðu ýmislegt um frágang gámasvæðisins að segja og hvað mætti betur fara
þar. T.d. fannst þeim vanta betri merkingar varðandi
flokkunina á tilheyrandi gáma (jafnvel fleiri tungumál en íslensku) og jafnframt þótti þeim að i svæðið mætti vera
snyrtilegra og það vantaði gám fyrir lífrænan úrgang.
Herdís Friðriksdóttir kom og kynnti fyrir nemendum og
starfsmönnum hvernig heimamenn á Sólheimum flokka sitt
sorp, en þeirra flokkun er til fyrirmyndar. Kerhólsskóli er
„Grænfánaskóli“ og leggur mikið upp úr umhverfismálum og
öðrum málum sem tengjast samfélaginu.
Á þriðjudag 26. og miðvikudag 27. apríl unnu nemendur að
því búa til nýja göngustíga á skólasvæðinu og bera í þá
kurl, fúaverja útikennslustofu sína, útibekki og borð.
Jafnframt skipulögðu nemendur ræktunarsvæði við skólann
þar sem verða ræktaðar kartöflur, berjarunnar af ýmsum
gerðum og ýmiskonar grænmeti. Jafnframt er gert ráð fyrir
því að á svæðið komi gróðurhús.
8.-9. bekkur skólans útbjó leik sem var síðan farið í í lok
umhverfisdaganna, leikurinn vakti mikla lukku og er nú
leikinn í öllum frímínútum í skólanum.
Mikil gleði ríkti á þessum dögum.
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