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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 - Fimmtudaga  kl. 14-22  
 Föstudaga     Lokað 
 Laugardaga – Sunnudaga  kl. 11-18 

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

Íþróttamiðstöðin  

Borg 

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

  Sími 480 5530 

Skírdagur, föstudagurinn langi, páskadagur 
og annar í páskum  

opið kl. 11-18 alla dagana. 
 

Aðra daga venjuleg opnun 

Vetraropnun 

 

  

Mars 2016 

Leikfélagið Borg, frumsýndi verkið  
 

ER á Meðan ER 
í afmælisveislu Félagsheimilisins Borg,                   

laugardaginn 27. febrúar s.l 
 

Þetta er fyrsta verk leikfélagsins Borg en það var 

stofnað á haustdögum 2015 

Næstu sýningar eru 4, 5 og 6. mars n.k.  

Nánar auglýst inní blaðinu. 

mailto:sundlaug@gogg.is
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FUNDARGERÐ.  

 

383. fundur sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps var haldinn í 

stjórnsýsluhúsinu Borg, miðvikudaginn 3. febrúar 2016 kl. 9.00 f.h.  

 

Fundinn sátu: 

Gunnar Þorgeirsson  

Ingibjörg Harðardóttir 

Hörður Óli Guðmundsson 

Sigrún Jóna Jónsdóttir 

Guðmundur Ármann Pétursson 

 

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ingibjörg Harðardóttir. 

 

Oddviti leitar afbrigða 

a) Samningur um gerð Aðalskipulags fyrir Grímsnes- og              

Grafningshrepp, 2016 – 2030. 

 

1.  Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá 

 20. janúar 2016. 

Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá          

20. janúar 2016 liggur frammi á fundinum.    

 

2. Fundargerðir.  

a) 103. fundur Skipulagsnefndar Uppsveita, 21. janúar 2016.  

Mál nr. 2, 3, 4, 5, 6, 20 og 21 þarfnast staðfestingar sveitar-

stjórnar. 

Lögð fram 103. fundargerð Skipulagsnefndar Uppsveita, dags.  
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21. janúar 2016. Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast afgreiðslu 

sveitarstjórnar; 

Mál nr. 2: 1601031 - Réttarháls 7: Nesjar:                                 

deiliskipulagsbreyting. 

Fyrir liggur tillaga að breytingu á deiliskipulagi Nesjaskógs í 

landi Nesja sem nær til lóðarinnar Réttarháls 7. Samkvæmt til-

lögunni er afmörkuð og hnitsett 5.000 m2 lóð. Lóðin er í dag til 

í fasteignaskrá en er ekki inn á deiliskipulagi svæðisins. Sveitar-

stjórn samþykkir samhljóða að auglýsa tillöguna skv. 1. mgr. 

41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Mál nr. 3: 1504035 - Rimahverfi: Frístundasvæði:               

Klausturhólar: Deiliskipulag. 

Fyrir liggur bréf frá Skipulagsstofnun, dags. 30. desember 2015 

varðandi deiliskipulag frístundabyggðarinnar Rimahverfi úr 

landi Klausturhóla. Er þar bent á að setja þurfi skilmála um 

hámarksbyggingarmagn á stóru lóðunum í stað nýtingarhlut-

falls auk þess sem setja þurfi skilmála um hámarkshæð auka-

húsa. Að öðrum leyti er ekki gerð athugasemd við að auglýsing 

um samþykkt deiliskipulagsins verði birt í B-deild stjórnar-

tíðinda. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að gera þá breyt-

ingu á skilmálum að auk nýtingarhlutfalls verði gert ráð fyrir 

að hámarksstærð frístundahúsa verði 600 m2. Einnig að 

hámarkshæð aukahúsa megi vera sú sama og frístundahúsa. 

Mál nr. 4: 1512045 - Álfabyggð: Miðengi: Deiliskipulag. 

Lögð fram að nýju tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar í 

landi Miðengis. Svæðið er um 48 ha að stærð og er í aðalskipu-

lagi merkt F21a og að hluta 21b, með aðkomu frá Bústjóra-

braut. Í deiliskipulaginu eru afmarkaðar 56 lóðir á bilinu 5.611 

m2 til 11.350 m2. Fyrir liggur umsögn Umhverfisstofnunar, 

dags. 30. júní 2014 auk þess sem nú liggur fyrir úttekt Forn-

leifastofnunar á svæðinu. Afgreiðslu málsins var frestað á fundi 

sveitarstjórnar þann 20. janúar s.l. þar til umsögn Minja-

stofnunar lægi fyrir. Sú umsögn hefur nú borist og er þar ekki 

gerð athugasemd við deiliskipulagið. Sveitarstjórn samþykkir 

samhljóða að auglýsa deiliskipulagið skv. 1. mgr. 41. gr.            

skipulagslaga nr. 123/2010. 
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Mál nr. 5: 1601006 - Þóroddsstaðir lóð 4:                                      

Umsókn um byggingarleyfi: Gestahús. 

Fyrir liggur umsókn um leyfi fyrir 23,9 m2 gestahúsi úr timbri 

og verður húsið flutt á staðinn. Gildandi skilmálar svæðisins 

gera þó eingöngu ráð fyrir að heimilt sé að vera með 10 m2 

geymslu. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að skilmálum 

hverfisins verði breytt til samræmis við önnur hverfi í sveitar-

félaginu, þ.e. að nýtingarhlutfall verði 0.03 og að stærð á            

aukahúsi megi vera allt að 40 m2. 

Mál nr. 6: 1601022 - Úlfljótsvatn: Deiliskipulag. 

Fyrir liggur skipulags- og matslýsing vegna deiliskipulags fyrir 

Úlfljótsvatn sem er í eigu Skógræktarinnar og Skátanna. Í gildi 

er deiliskipulag sem nær til um 2,5 ha svæðis við Útilífsmiðstöð 

Skáta og fellur það úr gildi með gildistöku nýs skipulags. 

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi lýsingu 

og samþykkir samhljóða að kynna hana skv. 3. mgr. 40. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010. 

Mál nr. 20: 1512039 - Alifugla-, svína- og loðdýrabú:          

Fjarlægð bygginga að lóðamörkum. 

Farið var yfir hvaða kröfur þurfi að gera til deiliskipulags fyrir 

starfsemi sem fylgja kvaðir um fjarlægðarmörk. Skipulags-

fulltrúa er falið að vinna að gátlista um þau atriði sem fjalla 

þarf um í deiliskipulagi fyrir slíka starfsemi í samráði við 

Skipulagsstofnun. 

Mál nr. 21: 1601005F - Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 16-22. 

Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa                    

frá 13. janúar 2016.  

b) Fundargerð 32. fundar stjórnar Skipulags- og byggingar-

fulltrúa Uppsveita bs.,  21. janúar 2016. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

c) Fundargerð 23. stjórnarfundar Samtaka orkusveitarfélaga, 

19. janúar 2016. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 
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 Opið er alla virka daga frá 10-16 eða eftir samkomulagi. 

Sími 669-0108. 

Aðalfundur Hrossaræktardeildar Goða 
 

 

Verður haldinn í kaffistofunni Miðengi 11. mars 2016 

klukkan 20.00 
 

Dagskrá: 
 

 Skýrsla stjórnar  

 Fundargerð síðasta aðalfundar  

 Reikningar félagsins   

 Kosningar  

 Afhending ræktunarbikara  

 Ferðin í vor  

 Önnur mál  

 Stjórnin 
 



 

36 

 

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 
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3.  Sorphirða. 

Fyrir liggur minnisblað frá Tæknisviði Uppsveita um leiðir til        

útboðs á sorphirðu í sveitarfélaginu. Sveitarstjórn samþykkir          

samhljóða að fela Tæknisviði Uppsveita að vinna að sameiginlegu 

útboði með Bláskógabyggð. 

4.  Ferðaþjónusta fatlaðra. 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að fela sveitarstjóra og oddvita 

að vinna útboðsgögn fyrir ferðaþjónustu fatlaðra á grundvelli 

akstursreglna Skóla- og velferðaþjónustu Árnesþings. 

Guðmundur Ármann Pétursson vék af fundi við afgreiðslu málsins. 

5.  Hljóðkerfi í Félagsheimilið Borg. 

Fyrir liggja tvö tilboð í hljóðkerfi fyrir Félagsheimilið Borg frá 

HljóðX (ID electronic ehf.) Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að 

taka tilboði A. 

6.  Bréf frá formanni Félags sumarbústaðaeigenda við Ásskóga, 

 Guðjóni Péturssyni. 

Fyrir liggur bréf frá formanni Félags sumarhúsaeigenda við           

Ásskóga, Guðjóni Péturssyni, dags. 14. janúar 2016.                         

Sveitarstjóra falið að svara erindinu. 

7. Bréf frá Innanríkisráðuneytinu sem varðar grunnskólagöngu 

milli lögheimilissveitarfélaga. 

Fyrir liggur bréf frá Innanríkisráðuneytinu, dagsett 15. janúar 

2016 sem varðar grunnskólagöngu milli lögheimilissveitarfélaga. 

Bréfið lagt fram til kynningar.  

8. Aðalfundarboð Landssamtaka landeigenda á Íslandi. 

Fyrir liggur bréf frá Erni Bergssyni, f.h. stjórnar LLÍ um að aðal-

fundur Landssamtaka landeigenda á Íslandi verði haldinn þann  

18. febrúar n.k. á Hótel Sögu í Reykjavík. Bréfið lagt fram til  

kynningar. 

9. Samningur við Curron ehf. um notkun á Heimaþjónustukerfi 

Curron ehf. 

mailto:siggi@landlogmenn.is
mailto:sverrir@landlogmenn.is
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Fyrir liggur samningur allra sveitarfélaganna í uppsveitum         

Árnessýslu og Flóahreppi við Curron ehf. um notkun á         

Heimaþjónustukerfi Curron ehf. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða 

fyrir sitt leyti fyrirliggjandi samning og felur sveitarstjóra / oddvita 

að undirrita samninginn. 

 

10. Bréf frá Umhverfis- og auðlindaráðuneyti þar sem óskað er 

eftir umsögn á drögum að breyttri byggingarreglugerð                  

nr. 112/2012. 

Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps gerir athugasemdir 

við drög að reglugerð í lið nr. 2.3.5.gr. þar sem fjallað er um 

minniháttar byggingar. Þar mun verða heimilt að byggja allt að  

15 fm hús án leyfis, einungis tilkynningarskylt. Búið er að taka út 

eldri grein nr. 5 þar sem ekki var heimilt að tengja vatn, rafmagn 

eða annað við viðkomandi framkvæmd. Hvatt er til að þessi             

skilgreining verði áfram í reglugerðinni. 

Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps leggst alfarið gegn 

fyrirhuguðum breytingum varðandi heimildir til að byggja allt að 

25 fm húsnæði s.s. bílskúr eða gestahús sem eingöngu eru tilkynn-

ingarskyld. Þessar heimildir  munu kalla á veruleg vandkvæði  með 

eftirfylgni og eftirlit  með framkvæmdum og túlkun einstaklinga um 

fjarlægðir frá lóðamörkum, sérstaklega í eldri hverfum þar sem 

ekki er mjög skilgreint deiliskipulag í gildi. 

 Sveitarstjórn sér ekki hvað þessar heimildir leiði til lægra íbúða-

verðs þar sem áðurnefndar heimildir snúa ekki að íbúðarhúsnæði 

beint eða framkvæmdarkostnaði.   

11. Beiðni Umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis um umsögn á 

frumvarpi til laga um uppbyggingu og rekstur fráveitna 

(gjaldtökuheimildir, réttindi og skyldur fráveitna), 404. mál. 

Frumvarpið lagt fram. 

 

12. Beiðni Umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis um umsögn á 

frumvarpi til laga um vatnsveitur sveitarfélaga (skilgreining og 

álagning vatnsgjalds), 400. mál.  

Frumvarpið lagt fram. 
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 Gamlar fréttir 
TÍMINN, fimmtudaginn 16. október 1958 
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Tökum að okkur stór og smá verk:                           
jarðvinnu - tætingu - snjómokstur -                   

jarðheflun & fólksflutninga, 6-11 farþega. 

F
E

Ð
G

A
V

E
R

K
 

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

 

Kæru sveitungar, 
 

Vissuð þið að SASS veitir einstaklingum, fyrirtækjum og               

sveitarfélögum á Suðurlandi ráðgjöf á sviði atvinnuþróunar,           

nýsköpunar og menningarmála.  

 

Aðilar sem óska eftir ráðgjöf geta haft samband í síma 480 8200 

eða með því að hafa samband beint við ráðgjafa: 

www.sudurland.is/radgjof.  
 

Ráðgjöf á vegum SASS er endurgjaldslaus. 

 

Kveðja,   

Atvinnumálanefnd Grímsnes- og Grafningshrepps 
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13. Beiðni Atvinnuveganefndar Alþingis um umsögn á frumvarpi 

til laga um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald 

(heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin 

rekstrarleyfi), 457. mál. 

Í tillögum að breytingum á lögunum er verið að rýmka verulega 

ákvæði um leyfisveitingar. Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafnings-

hrepps bendir á að heimildir til útleigu í allt að 90 daga án leyfis 

er ekki í samræmi við jafnræðisregluna Einnig skal bent á að 90 

dagar á háannartíma á mörgum stöðum á landinu er ferðatíma-

bilið í heild sinni.  Ekki er samræmi í eftirliti og kvöðum hvort það 

eru 90 dagar eða 91 dagur. Öll hús sem skilgreind eru til ferða-

þjónustu bænda eru í C-flokki fasteignaskatts, með þessu móti er 

verið að hygla einstaklingum í samkeppni við þessa starfsemi. 

Einnig er nokkuð ljóst að eftirlit sýslumanna á þessari starfsemi 

verður óyfirstíganlegt þar sem heimildir eru til að leigja út hluta af 

íbúðarhúsi og hluta af sumarhúsi eða annarri eign sem getur verið 

í umdæmi fleiri en eins sýslumanns. Sveitarstjórn leggst því alfarið 

gegn samþykkt frumvarpsins að óbreyttu.  

 

14. Beiðni Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis um umsögn 

á frumvarpi til laga um verslun með áfengi og tóbak ofl. 

(smásala áfengis), 13. mál. 

Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps leggst alfarið gegn 

því að frumvarpið verði að lögum.  

 

15. Önnur mál. 

a) Samningur um gerð Aðalskipulags fyrir Grímsnes- og 

Grafningshrepp, 2016 – 2030. 

Fyrir liggur samningur um gerð Aðalskipulags fyrir Grímsnes- 

og Grafningshrepp, 2016 – 2030 við Pétur H. Jónsson, skipu-

lagsfræðing. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða samninginn og 

felur sveitarstjóra / oddvita að undirrita hann.  

 

 

http://www.sudurland.is/radgjof
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Til kynningar  

√ Sorpstöð Suðurlands.                                                                       

Fundargerð  245. stjórnarfundar 18.01 2016. 

√ SASS.  Fundargerð  501. stjórnarfundar 14.12 2015. 

√ SASS.  Fundargerð  502. stjórnarfundar 17.12 2015. 

√ SASS.  Fundargerð  503. stjórnarfundar 22.12 2015. 

 

FUNDARGERÐ.  

 

384. fundur sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps var haldinn í 

stjórnsýsluhúsinu Borg, miðvikudaginn 17. febrúar 2016 kl. 9.00 f.h.  

 

Fundinn sátu: 

Gunnar Þorgeirsson  

Ingibjörg Harðardóttir 

Hörður Óli Guðmundsson 

Sigrún Jóna Jónsdóttir 

Guðmundur Ármann Pétursson 

 

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ingibjörg Harðardóttir. 

 

1. Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá 

2. febrúar 2016.    

Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá                  

2. febrúar 2016 liggur frammi á fundinum. 
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Kvenfélag Grímsneshrepps hélt aðalfund vegna 2015 

laugardaginn 21.febrúar. Góð mæting 

var á fundinn þar sem tekin voru  fyrir 

venjuleg aðalfundarstörf og stiklað á 

stóru yfir verkefni ársins 2016. 

Nýr ritari var kosinn, Ingibjörg Kristín 

Ingadóttir, í stað Önnu Margrétar Sig-

urðardóttur sem gengt hafði  ritarastarf-

inu frá síðasta aðalfundi. Við þökkum 

Önnu Margréti fyrir góð störf. 

Í varastjórn var kosin Ania Wozniczka, 

Díana Símonardóttir og Nanna Ísleifs-

dóttir. 

 

Mörg skemmtileg verkefni liggja fyrir á árinu 2016 og ber þar 

hæst Tombólan okkar sem verður 90 ára á Grímsævintýrum  í 

ár :)  

 

Stjórn Kvenfélags Grímneshrepps 

 

P.s. hei, þú flotta kona, ef þú ert forvitin um félagið og langar að 

kynnast því betur ekki hika við að hafa samband við okkur. 

kvenfel@gmail.com eða bjalla í síma 863-7218 Laufey 

mailto:kvenfel@gmail.com
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2. Fundargerðir.  

a) Fundargerð 29. fundar atvinnumálanefndar Grímsnes- og 

Grafningshrepps, 18. janúar 2016. 

Mál nr. 4 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar. 

Lögð fram að nýju 29. fundargerð atvinnumálanefndar          

Grímsnes- og Grafningshrepps, 18. janúar 2016.  

Eftirfarandi dagskrárliður þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar; 

Mál nr. 4: Sveitamarkaður 2016. 

Atvinnumálanefnd óskar eftir að sveitarstjórn afli þeirra leyfa 

og trygginga sem þarf til að sveitamarkaður á Borg geti orðið 

að veruleika. Þátttaka rekstraraðila mun liggja fyrir þann         

1. apríl n.k. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að verða við 

beiðni atvinnumálanefndar að því gefnu að næg þátttaka liggi 

fyrir. 

b) Fundargerð 51. fundar fræðslunefndar Grímsnes- og 

Grafningshrepps, 8. febrúar 2016. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

c) 104. fundur Skipulagsnefndar Uppsveita, 11. febrúar 2016.  

Mál nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 19 þarfnast staðfestingar 

sveitarstjórnar. 

Lögð fram 104. fundargerð Skipulagsnefndar Uppsveita,           

dags. 11. febrúar 2016. Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast         

afgreiðslu sveitarstjórnar; 

Mál nr. 1: 1511009 - Villingavatn 170831: Þverás 1: Stofnun 

lóðar. 

Fyrir liggur lagfært lóðablað sem sýnir 24.400 m2 lóð í landi 

Villingavatns lnr. 170831. Fram kemur að fyrirhugað er að 

skipuleggja frístundabyggð á lóðinni og sýnd er aðkoma að 

svæðinu sem fer um núverandi frístundabyggð. Sveitarstjórn 

gerir ekki athugasemd við stofnun lóðarinnar og ekki er gerð 

athugasemd við landsskipti skv. 13. gr. jarðalaga.  
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Bent er á að forsenda uppbyggingar frístundabyggðar er að 

unnið verði deiliskipulag af svæðinu. 

Mál nr. 2: 1602005 - Klausturhólar 1: Umsókn um                 

byggingarleyfi: Sumarhús – viðbygging. 

Fyrir liggur umsókn um leyfi til að byggja við sumarhús á 

tveimur hæðum úr timbri, 79,6 m2 og 118 m3. Heildarstærð 

verður 131,4 m2 og 258 m3. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða 

að grenndarkynna umsóknina fyrir aðliggjandi lóðarhöfum        

skv. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Ef engar athugasemdir 

berast  þá er málinu vísað til endanlegrar afgreiðslu               

byggingarfulltrúa. 

Mál nr. 3: 1602019 - Hamrar 3: Landnotkun breytt í          

frístundasvæði: Aðalskipulagsbreyting. 

Fyrir liggur umsókn Þorsteins Garðarssonar, dags. 15. janúar 

2016, f.h. landeigenda Hamra 3, um að breyta landnotkun  

aðalskipulags úr landbúnaðarsvæði í svæði fyrir frístunda-

byggð. Sveitarstjórn vísar umfjöllun um breytingu á            

aðalskipulagi svæðisins í vinnu við heildarendurskoðun              

aðalskipulags sveitarfélagsins. 

Mál nr. 4: 1512008 - Hamrar 3: Lónakotsbakkar:                       

Deiliskipulag. 

Fyrir liggur tillaga að lýsingu deiliskipulags fyrir svæði sem 

kallast Lónakot í landi Hamra 3. Sveitarstjórn gerir ekki 

athugasemd við að auglýst verði tillaga að deiliskipulagi fyrir 

þjónustuhús (fjölskylduhús) og tjaldsvæði. 

Mál nr. 5: 1508010 - Tjarnarvík lnr. 222808: Íbúðarhús: 

Deiliskipulag. 

Fyrir liggur að lokinni auglýsingu tillaga að deiliskipulagi 

5.000 m2 lóðar fyrir frístundabyggð úr spildu sem heitir 

Tjarnarvík við Þingvallavatn. Tillagan var auglýst 22. október 

2015 skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Engar 

athugasemdir bárust en fyrir liggja umsagnir frá Umhverfis-

stofnun, Minjastofnun og Heilbrigðiseftirliti Suðurlands. 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða deiliskipulagið með breyt-

ingum til að koma til móts við ábendingar Heilbrigðiseftirlits 

Suðurlands. 
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En sjón er sögu ríkari! 
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Mál nr. 6: 1512041 - Skyggnisbraut 2 og 2a-c: Hæðarendi: 

Deiliskipulagsbreyting. 

Fyrir liggur umsókn eigenda lóðarinnar Skyggnisbraut 2b úr 

landi Hæðarenda, dags. 28. janúar 2016 þar sem óskað er eftir 

að lóðinni verði breytt í verslunar- og þjónustulóð þar sem vera 

má með gistihús. Í aðalskipulagi er svæðið skilgreint sem land-

búnaðarsvæði. Sveitarstjórn hafnar því að lóðinni verði breytt í 

svæði fyrir verslun- og þjónustu né að heimilt verði að vera með 

gistihús á lóðinni. Lóðin er hluti af deiliskipulögðu frístunda-

húsahverfi þó svo að mistök hafi verið gerð í afmörkun 

svæðisins í aðalskipulagi og ekki er heimilt að vera með             

gistihús í slíkum hverfum. 

Mál nr. 7: 1602018 - Stangarbraut 19 lnr. 202453: 

Öndverðarnes: Deiliskipulagsbreyting. 

Lögð  fram fyrirspurn Guðnýjar Kristínar Ólafsdóttur, dags.          

1. febrúar 2016 um hvort að heimilt verði að stækka núverandi 

hús á lóðinni Stangarbraut 19 úr 136,5 m2 í 234,4 m2. Lóðin er 

6.300 m2 og skv. skilmálum svæðisins miðast byggingarmagn 

við nýtingarhlutfallið 0.03 og með þessari stækkun fer nýtingar-

hlutfallið í 0.037. Sveitarstjórn hafnar fyrirliggjandi fyrirspurn 

þar sem það er í ósamræmi við byggingarskilmála svæðisins. 

Jafnframt hafnar sveitarstjórn því að skilmálum svæðisins verði 

breytt þar sem það væri í ósamræmi við ákvæði gildandi             

aðalskipulags. 

Mál nr. 8: 1602015 - Nesjavellir 170825: Nesjavellir spenni-

stöð: Stofnun lóðar. 

Fyrir liggur umsókn Rarik ohf., dags. 27. janúar 2016 um 

stofnun 56 m2 lóðar úr landi Nesjavalla lnr. 170825. Meðfylgj-

andi er lóðablað, dags. 27. janúar 2016 sem sýnir afmörkun 

lóðarinnar. Jafnframt liggur fyrir tölvupóstur frá Vegagerðinni, 

dags. 8. febrúar 2016 þar sem staðfest er samráð varðandi 

staðsetningu lóðarinnar. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd 

við stofnun lóðarinnar. 

Mál nr. 9: 1602016 - Bíldsfell 6 land 5 lnr. 220399:                     

Frístundasvæði: Deiliskipulag. 
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Fyrir liggur umsókn Guðmundar H. Grétarsson um deiliskipu-

lag 9,4 ha spildu úr landi Bíldsfells. Jafnframt liggur fyrir  

deiliskipulagstillaga Landforms ehf. dags. 26. janúar 2016 sem 

sýnir 12 lóðir. Sveitarstjórn frestar afgreiðslu málsins þar til 

umsagnir Vegagerðarinnar og Heilbrigðiseftirlits Suðurlands 

liggja fyrir. 

Mál nr. 21: 1602001F - Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 16-23. 

Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa frá           

3. febrúar 2016.  

 

3. Bréf frá stjórn Skálholtsstaðar þar sem óskað er eftir styrk til 

kaupa á hljóðkerfi fyrir kirkjuna. 

Fyrir liggur bréf frá stjórn Skálholtsstaðar, dagsett 30. janúar 

2016 þar sem óskað er eftir styrk til kaupa á hljóðkerfi fyrir 

kirkjuna. Sveitarstjórn vísar erindinu til Laugaráslæknishéraðs. 

4. Bréf frá Samgöngustofu þar sem óskað er umsagnar                

sveitarfélagsins á staðsetningu ökutækjaleigu. 

Fyrir liggur bréf frá Samgöngustofu, dagsett 10. febrúar 2016 þar 

sem óskað er umsagnar sveitarfélagsins á staðsetningu ökutækja-

leigu í Ásborgum, Grímsnes- og Grafningshreppi. Sveitarstjórn 

gerir ekki athugasemdir við að starfsleyfið verði veitt. 

5. Bréf frá Minjastofnun Íslands vegna umsagnar stofnunarinnar 

við deiliskipulagi í Tjarnarvík, Grímsnes- og Grafningshreppi. 

Fyrir liggur bréf frá Minjastofnun Íslands, dagsett 4. febrúar 2016 

vegna umsagnar við deiliskipulag í Tjarnarvík, Grímsnes- og 

Grafningshreppi. Bréfið lagt fram til kynningar. 

 

6. Bréf frá Umboðsmanni barna þar sem skorað er á sveitarfélög 

að virða Barnasáttmálan í störfum sínum. 

Fyrir liggur bréf frá Umboðsmanni barna, dagsett 4. febrúar 2016 

þar sem skorað er á sveitarfélög að virða Barnasáttmálan í 

störfum sínum og láta hagsmuni barna ganga framar fjárhags-

legum hagsmunum sveitarfélaga. Bréfið lagt fram til kynningar.  
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Kerhólsskóli   
Það er alltaf mikið fjör á öskudaginn í 

Kerhólsskóla!  
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7. Ályktun frá stjórn Heimilis og skóla um niðurskurð í              

leik- og grunnskólum landsins. 

Fyrir liggur bréf frá stjórn Heimilis og skóla,                                     

dagsett 11. febrúar 2016 þar sem fram kemur ályktun stjórnar 

samtakanna um niðurskurð í leik- og grunnskólum landsins.          

Bréfið lagt fram til kynningar.  

8. Beiðni Velferðarnefndar Alþingis um umsögn á tillögu til 

þingsályktunar um embætti umboðsmanns aldraðra, 14. mál. 

Þingsályktunartillagan lögð fram. 

9. Fyrirkomulag stjórnunar Kerhólsskóla. 

Fyrir liggur skýrsla Ingvars Sigurgeirssonar sem unnin var fyrir 

sveitarstjórn um æskilegt fyrirkommulag stjórnunar í Kerhólsskóla 

og mat á gæðum hennar. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að 

auglýst verði eftir skólastjóra og aðstoðarskólastjóra. Sveitarstjóra 

falið að vinna málið áfram í samstarfi við Skóla- og velferðar-

þjónustu Árnesþings. 

10.  Kynning á nýju skipulagi SASS. 

Fyrir liggur samantekt þar sem kynnt er nýtt skipulag innan SASS, 

tilgangur og markmið þeirra skipulagsbreytinga sem gerðar hafa 

verið. Lagt fram til kynningar. 

11. Kynningarefni frá samráðsfundi starfshóps um Ísland ljóstengt 

með forsvarsmönnum landshlutasamtaka. 

Fyrir liggur samantekt frá samráðsfundi starfshóps um Ísland ljós-

tengt með forsvarsmönnum landshlutasamtaka. Lagt fram til kynn-

ingar. 

Til kynningar  

√ Heilbrigðisnefnd Suðurlands.  

  Fundargerð 169. stjórnarfundar 22.01 2016. 

√ SASS.  Fundargerð  504. stjórnarfundar 15.01 2016. 

 

Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl. 10:40 
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Allt orkar tvímælis…………… 
 

Í síðasta pistli rifjaði ég upp nokkur atriði úr skólasögu Grímsness 

og Grafnings – og raunar Þingvallasveitar ef út í það er farið. Nú 

berast þau tíðindi að ákveðið hafi verið í háskólaráði að leggja af 

íþróttakennaranám á Laugarvatni. Þessi ákvörðun er – hvað sem 

mönnum kann annars um hana að finnast – reiðarslag fyrir 

Laugarvatn og Bláskógabyggð, og auðséð er að hún muni verða 

afdrifarík fyrir nágrannasveitarfélögin líka – allar uppsveitir Ár-

nessýslu að minnsta kosti, ég held raunar fyrir Suðurland eins og 

það leggur sig. Til þess liggja söguleg og félagsleg rök, sem hér 

verður reynt að gera nokkra grein fyrir, að minnsta kosti á milli 

línanna – um leið og harmað er hvernig eitt stærsta tækifærið í 

skólasögu Suðurlands, er Háskóli Íslands tók sér bólfestu á 

Laugarvatni, snerist upp í mestu niðurlægingu og gróf undan há-

skóla- og lærdómssamfélagi sem um árabil hafði starfað af 

metnaði og til heilla fyrir alla landsmenn. 

 

Til fróðleiks 
 

Upphaf íþróttaskóla á Laugarvatni má rekja til ársins 1932, er þar 

hófst íþróttakennsla í skjóli Héraðsskólans. 10 árum seinna var á 

þessum grunni stofnaður Íþróttakennaraskóli Íslands. Íþrótta-

mannvirki risu, og brátt varð til fyrirmyndar aðstaða til iðkunar úti

- og inniíþrótta, aðstaða sem nýttist öllu keppnisfólki af Suður-

landi. Tækifæri til útivistar og útináms eru óþrjótandi, fjölbreytt 

náttúrufegurð og náttúrugæði, sem auðvelt er að meta til fjár. Á 

Laugarvatni stóð um árabil vagga körfuknattleiks og blaks og 

bókstaflega fabrikeraði  frumkvöðlum og landsliðsfólki í þeim 

greinum. Frumkvöðla kalla ég þá vegna þess hve ötulir þeir urðu 

við að boða fagnaðarerindi þessara göfugu íþrótta, hvar sem þeir 

tóku sér bólfestu á landinu – og þann vagn drógu frá upphafi 

kennarar ÍKÍ. Á níunda áratug síðustu aldar voru byggð stórbrotin 

íþróttamannvirki við skólann, íþróttahús, sundlaug, þreksalir og 

búningsklefar. Íþróttakennaraskólinn var nærri aldamótunum sam-

einaður Kennaraháskóla Íslands.  Sá skóli rann ekki löngu seinna 

saman við Háskóla Íslands.  
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Feðgar á ferð sumarið 2016 – 
lumar þú á góðri hugmynd ? 
 

Okkur langar að biðja ykkur um smá aðstoð því við erum að 

leita að skemmtilegu, jákvæðu og hressu fólki á Suðurlandi og 

víðar sem gæti komið fram í þætti okkar „Feðgar á ferð“, sem 

sýndir verða á Stöð 2 í sumar, hver þáttur er um 25 mínútur. 

Við vorum með tíu svona þætti í fyrra sumar sem tókust mjög 

vel og fengu mikið áhorf. 

Allar hugmyndir eru vel þegnar, þó ykkur finnist hugmyndin 

skrýtin eða kjánaleg þá getur verið að okkur finnist hún stór-

sniðug og höfum samband við viðkomandi. Tökur verða í apríl 

og maí 2016. Nr. 1, 2 og 3, viðmælendurnir þurfa að vera já-

kvæðir, hressir, skemmtilegir og hafa eitthvað áhugavert fram 

að færa, ungir sem aldnir, konur sem karlar og allt þar á milli. 

Hér er líka kjörið tækifæri til að koma Suðurlandi í sjónvarpið á 

jákvæðan hátt. 

 

 

Best að senda mér 

tölvupóst 
(mhh@stod2.is)  ef 

þið lumið á góðum 
hugmyndum eða 

senda mér einka-

skilaboð á Facebook 
(Magnús Hlynur 

Hreiðarsson). 
 
 

Með góðri kveðju frá 

Feðgum á ferð 
 

Magnús Hlynur 
Hreiðarsson og 

Fannar Freyr 
Magnússon,                

Selfossi. 

mailto:mhh@stod2.is
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Kæru sveitungar,  
 

Til stendur að koma af stað sveitamarkaði sumarið 2016              

ef næg þátttaka verður. 

Áætlað er að að koma fyrir litlu húsi við Íþróttamiðstöðina á 

Borg þar sem að sveitungum stendur til boða að selja afurðir 

sínar. 

Áhugasamir hafið samband við Hildi á hildurm66@gmail.com             

eða í síma 863-9503 
 

Bestu kveðjur Atvinnumálanefnd Grímsnes- og Grafningshrepps. 

 

Sveitamarkaður  

sumarið 2016 
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Fósturlaunin goldin? 
 

Og þá var ekki langt að bíða þess sem nú er orðið: Um leið og 

halla tók undan fæti með aðsókn að kennaranámi almennt – og 

það gerðist strax og ákveðið var að lengja námið úr þremur árum í 

fimm –var spjótum beint að Laugarvatni sérstaklega. Hér verður 

ekki reynt að draga dul á það að margt á samfélagið á Laugarvatni 

og í Laugardal Íþróttakennaraskóla Íslands upp að inna – ókeypis 

íþróttakennslu og afnot af íþróttamannvirkjum í áratugi – en í 

staðinn fékk nefndur skóli líka ýmislegt af því sem honum var 

bráðnauðsynlegt: Skólaæskan á Laugarvatni, efniviðurinn í æf-

ingakennslu kennaranemanna, stóð ÍKÍ til boða í áratugi. Um aðra 

íþróttakennslu var ekki að ræða fyrir fyrir þá sömu skólaæsku, 

það verður að segjast eins og er. Og hvað sem segja má um þetta 

„jafnvægisástand“ er víst að það skapaði ákveðna værukærð hjá 

sveitarfélaginu og staðarskólunum gagnvart því verkefni að koma 

sér upp eigin aðstöðu til þess að sinna lögbundnum kroppatamn-

ingum ungmenna sinna. Vera kann að það muni nú að reynast 

dýrkeypt, skammgóður vermir myndi kannski einhver segja – og 

ég ætla ekki að botna þann málshátt hér og nú; enda batnar þá 

ekki sagan af viðskilnaði Háskóla Íslands við Laugarvatn. 
 

Náið er nef augum 
 

En hví er ég að rekja þessa sögu hér í Hvatarblaðinu? Það er 

vegna þess að hún kemur okkur við, lesendur góðir. Íþrótta-

kennaraskólinn á Laugarvatni og arftakar hans eru tvinnaðir 

saman við skóla- og íþróttasögu Grímsness- og Grafningshrepps, 

rétt eins skóla- og íþróttasögu annarra sveita Suðurlands. Hversu 

margir íþróttakennarar og þjálfarar ofan af Laugarvatni skyldu 

hafa haft með kennslu og þjálfun íþrótta að gera hér í Grímsnesi, 

sumar og vetur, um áratugaskeið? Dæmin um þetta sambýli og 

styrk, sem hvor hefur af öðrum, eru bæði gömul og ný:  Ófáir af  

kennurum Kerhólsskóla og/eða Ljósafossskóla hafa útskrifast frá 

Laugarvatni og tilvist kennaranámsins hefur styrkt skólahald hér 

bæði beint og óbeint. Vonandi verða þessar sviptingar ekki til 

þess að rugga þeim báti. 

mailto:hildurm@gogg.is
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Það er þó alveg víst að bátum verður ruggað og margur mun þurfa 

að stíga ölduna í kjölfar þessara örlagaríku ákvarðana. 

 

Ef æskan vill rétta þér örvandi hönd 
 

Ef byggir þú, vinur, og vogar þér hátt 

og vilt að það skuli ekki hrapa: 

þá leggðu þar dýrustu eign, sem þú átt, 

og allt, sem þú hefur að tapa. 

Og fýsi þig yfir til framtíðarlands 

og finnist þú vel getir staðið, 

þá láttu ekki skelfa þig leiðsögu hans, 

sem leggur á tæpasta vaðið. 

    Þ.E. 

Ofanritað erindi úr ljóði Þorsteins Erlingssonar var flutt á 

samkomu á Laugarvatni fyrir bráðum 60 árum. Ég hygg að flutn-

ingur ljóðsins hafi þá átt að vera eins konar herhvöt til Laugdæl-

inga og annarra Sunnlendinga að standa þétt að baki þeim sem 

vogaði sér að fara lítt troðnar slóðir, hafði sýn arnarins og dró  

arnsúg á fluginu. Slíkir kjarkmenn eru ef til vill að verða vand-

fundnir, en þeim fjölgar í staðinn sem hugsa mest eftir reglum 

reiknikúnstar, lifa og hrærast í veröld excel-skjala. Svo stuðst sé 

við líkingamálið úr erindi Þorsteins Erlingssonar hér að ofan: 

Sannarlega létu þeir skelfast sem tóku ákvörðun um flutning 

skólans; hjuggu í örvæntingu af þann sprota sem fjærst þeim stóð 

og þeir töldu sér óþarfastan, skildu eftir opið sár og hafa - að því 

séð verður -ekkert hugsað fyrir græðandi meðulum. Kannski verði 

boðið upp á líknandi meðferð? 

 

Góðir lesendur!  

Það er margföld ástæða til þess að blása á ný lífi í þessa herhvöt 

til allra Sunnlendinga og annarra velunnara íþróttakennaraskóla á 

Laugarvatni og háskólanáms í dreifbýli – að fylgja þeim nú 

staðfastlega sem skorið hafa upp herör gegn áformunum um flutn-

ing kennaranámsins, boðað fundahöld, skrifað blaðagreinar og 

farið í blaðaviðtöl, efnt til undirskriftasöfnunar og lýst vilja til að 

rétta af það skip sem um skeið hefur siglt hallt á hlið.  
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Laugardaginn 28. maí 2016 

verður viðburðurinn Borg í sveit :)                            
haldinn í annað sinn.  

Þennan dag, líkt og síðast, munu fyrirtæki, bændur 
og einstaklingar í sveitarfélaginu taka höndum    

saman, hafa opið hjá sér og bjóða gesti og             
gangandi velkomna í heimsókn. 

Áætlað er að dagskráin sé frá kl. 11-16 en hafi fólk 
áhuga á að hafa opið lengur eða vera með tilboð 

lengur þá er það einnig velkomið. 
Það geta allir verið með. 

 
Við hvetjum alla sem hafa áhuga á að taka þátt að 

skrá sig annað hvort í síma 859-9557 eða í      
gegnum tölvupóst asavaldis@gogg.is                        

fyrir 15. apríl. 

 

- Alvöru sveitadagur í Grímsnes– og Grafningshreppi 

Kveðja  Atvinnumálanefnd                                                  

Grímsnes– og Grafningshrepps 

 

Borg í sveit :) 
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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! 

Fataviðgerðir, gardínusaumur  
og ýmiskonar einfaldur 

saumaskapur 

Saumakompan 
Kringlu Grímsnesi 

Elsa Jónsdóttir 

Sími 486 4515 

 

 

17 

Þar hafa komið við sögu glæsilegir fulltrúar nemenda, heimafólk 

á Laugarvatni og sveitarstjórnarfólk í Bláskógabyggð. Fleiri þurfa 

þó að leggjast hér á árar.  

 

Bjarni Þorkelsson, kennari í Kerhólsskóla.  

Kerhólsskóli  
Bókaskjóður er nýtt verkefni sem bókasafnið stendur fyrir.  

Við, Anna Margrét og Helga, fengum Elsu í Saumakompunni til 

að sauma fyrir okkur fallega poka sem við völdum í bækur fyrir 

hin ýmsu áhugasvið. Þær er sex talsins í byrjun og köllum við 

þær: Vísindaskjóðu, matreiðsluskjóðu (tvær þannig), fótbolta-

skjóðu og myndlistaskjóðu. Þær eru lánaðar út viku í senn, frá 

föstudegi til föstudags. Síðasta föstudag voru skjóðurnar kynntar 

og áhugasamir skráðu sig á lista, dregið var um þá heppnu sem 

fengu skjóðurnar heim. Í dag fara svo næstu á listanum heim með 

skjóðurnar sínar. 
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Auglýst er eftir unglingum  

14 ára til 16 ára  frá                                   

13. júní til og með 22. júlí 2016                                       
í vinnuskóla sveitarfélagsins.  

 

Tekið er á móti skráningu á  

Skrifstofu sveitarfélagsins                      

eða í síma  480-5500                               

til 20. apríl n.k.  
 

Sveitarstjóri  

   

Unglingavinna 

 

Helgarvinna á gámastöðvum 
 

Óskum eftir að ráða duglegan starfsmann í         

helgarvinnu á gámastöðvar okkar í Bláskógabyggð      

og Grímsnes– og Grafningshreppi í                                

maí, júní, júlí og ágúst 2016. 

 

Verður að hafa bílpróf 
 

Upplýsingar veitir sveitarstjóri                                       

Grímsnes– og Grafningshrepps í síma 480-5500                 

eða á netfangið gogg@gogg.is  
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Opnunartími í vetur. 
Mánud. - laugard.  frá kl. 10:00-19:00 

 

Sunnudaga  frá kl. 11:00-18:00 
 

 

 
 

 

 

 

Sími : 486-4408 

Verslunin Borg 

Miðvikudag 23. mars kl: 10-19 

Fimmtudag (Skírdag) 24. mars kl: 11-18 

Föstudaginn langa 25. mars kl: 11-18 

Laugardag 26. mars kl: 10-19 

Páskadag  27. mars kl: 11-18 

Annan í páskum 28. mars kl: 11-18 

Verið velkomin - alltaf heitt á könnunni 

Iðnaðarhúsnæði til leigu á Flúðum 
Til leigu á Flúðum er ca 180 fermetra iðnaðarhúsnæði 

auk  30 rúmmetra kæligeymslu og 30 rúmmetra             

frystigeymslu. 

Nánari upplýsingar gefur Pálmar í síma  892-2370 eða á 

fludaleid@simnet.is 

mailto:fludaleid@simnet.is
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Sími 771-4465 

Fjölskyldurekið svínabú 

Við erum á Sólheimahringnum 

Grísakjöt beint frá bónda 

      Frá Búnaðarfélagi Grímsneshrepps 
 

 

Aðalfundur Búnaðarfélags Grímsneshrepps  

verður haldinn á Björk  

Miðvikudaginn 16. mars kl. 20:00 

  Dagskrá: 

  1.Venjuleg aðalfundarstörf. 

  2. Kaffiveitingar. 

  3. Önnur mál. 

Stjórnin 

 

19 

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   

 

STARFSFÓLK ÓSKAST             
Starfsfólk óskast til starfa við Íþróttamiðstöðina Borg.     

Vantar starfsmann í sumarstarf í 100% stöðu                                                      

Aðeins 18 ára og eldri koma til greina.                                                   

Umsóknum skal skila til forstöðumanns                       

Íþróttamiðstöðvarinnar á Borg.                                                 

Umsóknarfrestur er til 10. apríl 2016                          

Nánari  upplýsingar gefur Rut Guðmundsdóttir                    

Netfang: sundlaug@gogg.is  

eða í síma 899-8841 og  480-5530 
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ER á Meðan ER 
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Leikfélagið Borg  
sýnir gamanleikinn 

 

ER á Meðan ER 
 

Höf: Moss Hart - George S. Kaufman 
Í þýðingu Sverris Thoroddsen 

 
Leikstjórar eru: 

Jónmundur Grétarsson 
og  

Lilja Nótt Þórarinsdóttir 
 

Sýnt í Félagsheimilinu Borg 
 

2. sýning 4. mars kl. 20:00 

3. sýning 5. mars kl. 20:00 

4. sýning 6. mars kl. 16:00 
 

Upplýsingar og miðapantanir í síma 893-6101 og 894-0932 

eða í tölvupósti á netfangið leikfelagidborg@gmail.com 

Gamla Borg verður opin fyrir leiksýningu föstudag og 

laugardag. Þar verur í boði leikhússúpa og meðlæti. 

Vinsamlegast pantið borð í síma 863-8814 


