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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 

 

  

Febrúar 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frumsýning 17. febrúar Kl. 20:00 
2. Sýning 19. febrúar Kl. 16:00 
3. Sýning 23. febrúar Kl. 20:00 
4. Sýning 24. febrúar Kl. 20:00 
5. Sýning 26. febrúar Kl. 16:00 

 

Verð fullorðnir 2.000,- grunnskólabörn 1.000,- 
frítt fyrir börn á leikskólaaldri 

Miðapantanir í síma 771-4465  
 

Fylgist með okkur á facebook.  

Leikfélagið Borg  
sýnir gamanleikinn 

 

Svefnlausi 
brúðguminn 

 

Höf: Arnold og Bach 
Í þýðingu Sverris Haraldssonar 
Leikstjóri: Magnús Magnússon 
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FUNDARGERÐ.  

 

403. fundur sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps var haldinn í 
stjórnsýsluhúsinu Borg, miðvikudaginn 18. janúar 2017 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. Lögreglustjórinn á Suðurlandi. 

Á fundinn komu starfsmenn Lögreglustjórans á Suðurlandi, 
Kjartan Þorkelsson, Víðir Reynisson og Oddur Árnason og fóru 
yfir starfsemi lögreglu og almannavarna. 

2. Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá 
21. desember 2016.    

Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá          
21. desember 2016 liggur frammi á fundinum. 

3. Fundargerðir.  

a) Fundargerð 19. fundar æskulýðs- og menningarmála-
nefndar Grímsnes- og Grafningshrepps, 30. maí 2016. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

b) Fundargerð 124. fundar Skipulagsnefndar Uppsveita,             
22. desember 2016.  

Mál nr. 10, 11, 12, 13, 14 og 17 þarfnast staðfestingar 
sveitarstjórnar. 
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 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 

 

 SÍMANÚMER HJÁ                                       

GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPI 

 

Skrifstofa 480 5500 

Kerhólsskóli 480 5520 

Sundlaug 480 5530 

Félagsheimili 855 5800 

mailto:sundlaug@gogg.is
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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 

 
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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Lögð fram 124. fundargerð Skipulagsnefndar Uppsveita,           
dags. 22. desember 2016. Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast 
afgreiðslu sveitarstjórnar; 

Mál nr. 10: 1611047 - Kóngsvegur 21 lnr 169352, Kóngsvegur 
21A lnr 220186 og Farbraut 5 lnr 169393:                                  
Breytt deiliskipulag: Fyrirspurn. 

Fyrir liggur endurskoðuð tillaga að breytingu á deiliskipulagi 
Norðurkots sem varðar Kóngsveg 21 og 21a og Farbraut 5. Nú 
er gert ráð fyrir að byggingarreitur sé 10 m frá lóðarmörkum 
en ekki 5 m eins og í fyrri tillögu. Sveitarstjórn gerir ekki 
athugasemdir við breytinguna. Að mati sveitarstjórnar er um 
óverulega breytingu að ræða og samþykkir hana samhljóða  
skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga með fyrirvara um niðurstöðu 
grenndarkynningar fyrir eigendum lóða sem breytast. 

Mál nr. 11: 1612029 - Snæfoksstaðir lnr 168278:                
Afmörkun lóðar fyrir mastur: Deiliskipulag. 

Fyrir liggur tillaga að deiliskipulagi 600 m2 lóðar í landi            
Snæfoksstaða fyrir allt að 25 m hátt mastur og um 7,5 m2            
fjarskiptahús. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að        
tillagan verði auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga. 

Mál nr. 12: 1612038 - Þrastalundur lóðir 1-4: Stækkun           
deiliskipulagsmarka og uppbygging hótels: Fyrirspurn. 

Lögð fram fyrirspurn V63 ehf., dagsett 19. desember 2016 um 
stækkun á deiliskipulagssvæði við Þrastalund, þannig að byggja 
megi gistiskála/hótel í tengslum við núverandi starfsemi Þrasta-
lundar. Meðfylgjandi er uppdráttur sem sýnir fyrirhugaða stað-
setningu gistiskála/hótels auk þrívíddarmynda af tillögum að 
útliti húsanna. Sveitarstjórn vísar málinu til vinnu við endur-
skoðunar aðalskipulags. 

Mál nr. 13: 1611026 - Nesjavellir 209139:                                         
Umsókn um byggingarleyfi: Kjallari og glerskáli. 

Fyrir liggur umsókn Hengils Fasteigna ehf., dagsett                             
19. september 2016 um byggingarleyfi fyrir viðbyggingu við 
núverandi Ion Hótel á Nesjavöllum. Samkvæmt umsókn að gler-
skála með kjallara sem tengist norðurhluta núverandi húss. 
Viðbyggingin verður samtals 284,8 m2. Þar sem um er að ræða 
tiltölulega litla stækkun telur sveitarstjórn ekki þörf á að vinna 
deiliskipulag vegna umsóknarinnar heldur megi gefa út leyfi á 

mailto:siggi@landlogmenn.is
mailto:sverrir@landlogmenn.is
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grundvelli grenndarkynningar. Sveitarstjórn samþykkir sam-
hljóða að kynna fyrirhugaða stækkun fyrir Umhverfisstofnun, 
Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, Minjastofnun og Orkuveitunni. 
Ef engar athugasemdir berast verði afgreiðslu málsins vísað til 
byggingarfulltrúa. 

Mál nr. 14: 1608018 - Ásborgir 44, 46 og 48: Ásgarður:          
Sameining lóða: Deiliskipulagsbreyting. 

Lögð fram að nýju að lokinni auglýsingu skv. 1. mgr. 41. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010 tillaga að breytingu á deiliskipulagi 
Ásborga sem nær til lóða 44, 46 og 48. Tillagan var auglýst  
13. október 2016 með athugasemdafresti til 25. nóvember auk 
þess sem hún var kynnt sérstaklega fyrir lóðarhöfum innan 
svæðisins. Tvö athugasemdabréf bárust. Fyrir liggur minnis-
blað Óskars Sigurðssonar hrl., dagsett 19. desember 2016 um 
innkomnar athugasemdir. Að mati sveitarstjórnar er óheppilegt 
að gera verulegar breytingar á gildandi deiliskipulagi á sama 
tíma og í gangi eru dómsmál við sveitarfélagið í sama hverfi 
vegna fyrri breytinga. Sveitarstjórn hafnar því að farið verði í 
frekari breytingar á svæðinu fyrr en búið er að leysa úr málum 
sem nú eru fyrir dómi. 

Mál nr. 17: 1612003F - Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 16-44.
  

Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa frá   
14. desember 2016. 

c) Fundargerð 125. fundar Skipulagsnefndar Uppsveita,              
10. janúar 2017.  

Mál nr. 9 og 13 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar. 

Lögð fram 125. fundargerð Skipulagsnefndar Uppsveita,           
dags. 10. janúar 2017. Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast           
afgreiðslu sveitarstjórnar; 

Mál nr. 9: 1701014 - Kiðjaberg 96 lnr. 198263: Færsla á 
byggingarreit: Fyrirspurn. 

Fyrir liggur umsókn frá Jens Sandholt, dagsett 5. janúar 2017 
um færslu á byggingarreit lóðar nr. 96 í landi Kiðjabergs í 
samræmi við meðfylgjandi uppdrátt. Sveitarstjórn samþykkir 
samhljóða fyrirliggjandi breytingu skv. 2. mgr. 43. gr. skipu-
lagslaga með fyrirvara um niðurstöðu grenndarkynningar fyrir 
eigendum aðliggjandi lóða. 
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Fataviðgerðir, gardínusaumur  
og ýmiskonar einfaldur                                      

saumaskapur 

Saumakompan 
Kringlu Grímsnesi 

Elsa Jónsdóttir 

Sími 486 4515 

Húsnæðisbætur 

 

Þann 1. janúar s.l. tóku gildi ný lög um húsnæðisbætur og mun 

Greiðslustofa húsnæðisbóta taka við því hlutverki að greiða  

húsnæðisbætur fyrir landið allt.  

 

Þjónustuskrifstofan er staðsett á Sauðárkróki og hóf formlega 

starfsemi þann 16. nóvember s.l.  

Opnað var fyrir umsóknir þann 21. nóvember  s.l. 

 

Þá er einnig búið að opna heimasíðu með upplýsingum og  

reiknivél fyrir húsnæðisbætur:  

www.husbot.is  

En einnig er hægt að nota:  

www.husnaedisbaetur.is  

https://husbot.is/
file:///C:/Users/gogg_lindas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/E7BGX4B5/www.husnaedisbaetur.is
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 Opið er alla virka daga frá 10-16 eða eftir samkomulagi. 

Sími 669-0108. 

MUNIÐ VALENTÍNUSARDAGINN 

Túlípanar í úrvali 

 

Bændur athugið 
 

Deildarfundur Sláturfélags Suðurlands fyrir m.a. Grímsnes-, 

Grafnings- og Þingvalladeild verður haldinn  

þriðjudaginn 28. febrúar n.k. í Þingborg.      

Fundurinn hefst kl. 20:30. 
 

Deildarstjóri 
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Mál nr. 13: 1701001F - Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 16-45.
  

Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa frá          
4. janúar 2017. 

d) Fundargerð 23. fundar stjórnar byggðarsamlagsins                
Bergrisans bs., 19. desember 2016. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

4.  Ljósleiðari í Grímsnes- og Grafningshreppi. 

Á haustdögum auglýsti sveitarfélagið í samstarfi við Hrunamanna-
hrepp og Bláskógabyggð eftir áhugasömum aðilum í lagningu ljós-
leiðara á svæðinu. Erindi bárust og í framhaldi hefur verið unnið 
að undirbúningi að sækja um styrk til Fjarskiptasjóðs um mótfram-
lag vegna ljósleiðaravæðingar í dreifbýli. Skilað hefur verið inn 
frumgögnum til sjóðsins í svokallaðan A hluta úthlutunarinnar. 
Fjarskiptasjóður hefur móttekið þau gögn og samþykkt. Umsóknar-
frestur í B hluta rennur út þann 25. janúar n.k. Sveitarstjórn sam-
þykkir samhljóða að sækja um í B hluta á grundvelli reglna              
Fjarskiptasjóðs.  

5. Beiðni frá Sýslumanninum á Suðurlandi um umsögn vegna 
leyfis til reksturs gististaðar í flokki II að Heiðarbraut 22, 
Grímsnes- og Grafningshreppi. 

Fyrir liggur bréf frá Sýslumanninum á Suðurlandi, dagsett 23. 
desember 2016 um umsögn vegna leyfis til reksturs gististaðar í 
flokki II að Heiðarbraut 22, Grímsnes- og Grafningshreppi. 
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að leyfið verði veitt en 
óskar jafnframt eftir afriti af rekstarleyfi þegar það er gefið út. 

6. Bréf frá Katli Sigurjónssyni þar sem óskað er eftir viðræðum 
við forsvarsmenn sveitarfélagsins vegna áforma um leyfi til 
vindmælinga og rannsókna á svæði innan lögsögumarka 
sveitarfélagsins. 

Fyrir liggur bréf frá Katli Sigurjónssyni, dagsett 4. janúar 2017 
þar sem óskað er eftir viðræðum við forsvarsmenn sveitarfélagsins 
vegna áforma um leyfi til vindmælinga og rannsókna á svæði innan 
lögsögumarka sveitarfélagsins. Sveitarstjórn frestar afgreiðslu 
málsins þar til endurskoðun aðalskipulags liggur fyrir.  
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7.  Kerfisáætlun Landsnets 2016 – 2025, ósk um ábendingar og 
 athugasemdir. 

Fyrir liggur tölvupóstur frá forsvarsmönnum Landsnets hf., dags. 
19. desember 2016 þar sem óskað er eftir athugasemdum og          
ábendingum um Kerfisáætlun Landsnets 2016 -2025. Jafnframt 
liggur fyrir bréf sveitarstjóra, Ingibjargar Harðardóttur, f.h. 
sveitarstjórnar þar sem tekið er undir athugasemdir Sambands 
íslenskra sveitarfélaga. Umsagnarfrestur rann út þann 10. janúar 
s.l. Sveitarstjórn staðfestir bréf sveitarstjóra.  

8.  Dagur  leikskólans 2017. 

Fyrir liggur bréf frá forsvarsmönnum starfshóps um dag leik-
skólans, dagsett 4. janúar 2017 þar sem vakin er athygli á degi 
leikskólans þann 6. febrúar n.k. Bréfið lagt fram til kynningar. 

9. Bréf frá Minjastofnun Íslands vegna skráningar menningar-
minja; fornleifa, húsa og mannvirkja. 

Fyrir liggur bréf frá forsvarsmönnum Minjastofnunar Íslands,  
dagsett 10. janúar 2017 þar kallað er eftir skilaskyldum gögnum 
vegna skráningar menningarminja; fornleifa, húsa og mannvirkja. 
Með skilaskyldum gögnum er átt við gögn sem orðið hafa til við 
skráningu menningarminja eftir 1. janúar 2013. Bréfið lagt fram til 
kynningar. 

10. Afrit af bréfi Björns Jónssonar hrl. til Lögheimtunnar ehf. 
vegna álagningar fasteignagjalda á Undirhlíð 36, Grímsnes- og 
Grafningshreppi. 

Fyrir liggur afrit af bréfi frá Birni Jónssyni hrl. til Lögheimtunnar 
ehf., dagsett 19. desember 2016 vegna innheimtu á álagningu fast-
eignagjalda fyrir Undirhlíð 36, Grímsnes- og Grafningshreppi. 
Bréfið lagt fram til kynningar. 

 

Til kynningar  

 Sorpstöð Suðurlands.                                                                           
Fundargerð  251. stjórnarfundar 13.12 2016. 

 SASS.  Fundargerð  515. stjórnarfundar 16.12 2016. 

 Samband íslenskra sveitarfélaga.                                                       
Fundargerð 845. stjórnarfundar, 16.12 2016. 
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Íbúar í dreifbýli 
 

Munið að koma með slökkvitæki heimilisins til okkar í 
slökkvistöðina að Árvegi 1 Selfossi. 
 
Þórarinn Magnússon, starfsmaður Slökkvitækja-
þjónustunnar, mun taka á móti ykkur og skipta út tækjunum 
og afhenda rafhlöður í reykskynjara, ykkur að kostnaðar-
lausu samkvæmt þjónustusamningi við sveitarfélögin. 
 

Nánari upplýsingar koma fram á 
heimasíðu BÁ, www.babubabu.is   
eða í síma 4-800-900. 
 

Skrifstofa Grímsnes– og Grafningshrepps  
er opin máudaga - föstudaga                         

frá kl: 8:00 - 15:00  
 

www.gogg.is  

Prófaðu að auglýsa frítt í Hvatarblaðinu. 

Allar fundargerðir má finna inn á www.gogg.is 

http://www.babubabu.is
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Útivistartími barna 
 

Fjallað er um útivistartíma barna í 92. gr.                        
Barnaverndarlaga nr. 80/2002, þar segir: 

 

Börn, 12 ára og yngri, mega ekki vera á almannafæri 
eftir klukkan 20:00 nema í fylgd með fullorðnum. 
Börn, sem eru á aldrinum 13 til 16 ára, skulu ekki 
vera á almannafæri eftir klukkan 22.00, enda séu 

þau ekki á heimferð frá viðurkenndri skóla-, íþrótta- 
eða æskulýðssamkomu.   

Á tímabilinu 1. maí til 1. september lengist útivistar-
tími barna um tvær klukkustundir.  

Aldursmörk þessa ákvæðis miðast við fæðingarár 
en ekki fæðingardag. 

Sömu opinberu reglur gilda því um öll börn í sama árgangi.                  

Ýmsar ástæður eru fyrir því að takmarka útivist barna og                 
unglinga á kvöldin.   

Helstar eru: 

 Nægur svefn er mikilvæg forsenda góðrar heilsu, vellíðunar og 
árangurs í skólanum.  Það að vera komin heim á skikkanlegum 
tíma og eiga smástund heima fyrir háttinn hjálpar vaxandi fólki að 
fara fyrr að sofa. 

 Þreytt og illa sofið fólk er líklegra til að lenda í slysum og       
óhöppum, sérstaklega þegar skyggja tekur. 

 Börn og unglingar sem eru úti langt fram á kvöldin eru líklegri til 
að fara fyrr að fikta við tóbak, áfengi og fíkniefni. 

 Alvarlegar líkamsárásir og óæskileg kynlífsreynsla eiga sér oft 
stað seint á kvöldin. 

Reglur um útivistartíma segja til um hvað börn mega vera 
lengi úti en ekki hvað þau eiga að vera lengi  úti.  

Foreldrar geta að sjálfsögðu sett sínar eigin reglur                  
innan ramma útivistarreglna.  
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 Hjálparsveitin Tintron, ársreikningur 2015. 

 Samtök sunnlenskra sveitarfélaga. Niðurstöður könnunar um 
húsnæðismál á Suðurlandi 

 Bréf frá stjórn Félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum, 
dags. 31.12 2016 vegna stöðu kjarasamnings félagsmanna. 

 Bréf frá stjórn Félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum, 
dags. 09.01 2017 þar sem vakin er athygli á heimasíðu félagsins 
vegna athugasemda KÍ við yfirlýsingu samninganefndar sveitar-
félaga. 

 Velferð, málgagn og fréttabréf Hjartaheilla, 2. tbl. 28. árg. 2016. 

  -liggur frammi á fundinum-. 

Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl. 11:25 
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Þorrablótsvísur  frá 1980 

Grafningur: 

 

Fram Grafningur furðu margar dætur 
Fætt hefur og alið nú um hríð. 
Ekki festa allar þeirra rætur, 

Eins og gerst hefur nú í seinni tíð. 
 

Snorri fljótur smellti einni á smiðinn, 
Smeykur var í bili en þetta tókst. 

Kona hans var ákaflega iðin 
Hún otaði þeirri seinni bara í póst. 

 
Steingrímur á stóran hóp af píum 

Styðja nokkrar sig við hreiðrið enn. 
En þetta breytist maðkar verða úr víjum 
Og víst hafa sumar klórað sér í menn. 

 
Þorvaldsdætur þutu eins og fjaðrir 
Þegar höfðu bleyjum sínum sleppt. 

Öruggt telst að ekki hafi aðrir 
Öllu meiri stólpakvendi hreppt. 

 
Ársæll þeyttist upp í loftin bláu 

Með eldri dóttir þennan svaka kropp. 
Út hún gekk, en engir hina sáu, 
Enda heima hjúpuð fjósaslopp. 

 
Er Hlíðardætur höfðu brjóstin sogið 
Þær hurfu brott og sáust ekki meir. 

Frá Grafnings ungum gæjum hafa flogið, 
Greinilega nokkuð seinir þeir. 

 
Snorri á Torfa lesa var Tímann 

Tæpast mikið í honum var. 
Valgerður var að hlusta í símann 

Og vissi allflestar fréttirnar. 
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  Country Taxi            

Sinni öllum uppsveitunum, ball, 
afmæli eða 
annar mannfagnaður. 
Allar upplýsingar á facebook: 
https://www.facebook.com/leigubill/ 
eða í síma 7760810 

                                            

      

Tjaldsvæðið Borg 

 

 

Grímsnes– og Grafningshreppur auglýsir eftir               
áhugasömum aðila/um til að taka að sér rekstur 

Tjaldsvæðisins á Borg. 

Áhugasamir hafi samband  við sveitarstjóra á              
skrifstofu sveitarfélagsins eða með tölvupósti á                     

netfangið gogg@gogg.is  fyrir 15. mars n.k.  

https://www.facebook.com/leigubill/
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Aðalfundur Sauðfjárræktar-

félagsins Barms verður haldinn    

í Félagsheimilinu Borg  

þriðjudagskvöldið 21. febrúar    

kl. 19:30. 

Venjuleg aðalfundarstörf.  

Stjórnin. 
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Í vothey á Bíldsfelli menn voru að hirða 

Og verkin í loftköstum gengu þar. 
Ég fann ekki Guðmund hann fór víst að girða 

Til að fullnægja bænagjörð Valgerðar. 
 

Á Úlfljótsvatni er sniðugur snáði 
Snæbjörn en býr ekki að ráði. 
Um jólaleytið sáði hann sæði 

Til að sjá hvort að rótum það næði. 
 

Í upp Grafningi er ógn fátt af skvísum 
Þær ekki er hægt að nefna í vísum. 

En Sigurður á Villingavatni 
Hefur von um að ástandið batni. 

 
Í Króki manninn einsamall elur 

Egill og hrossakjöt selur. 
Fjárans mikinn feil þó hann gerði 

Það fór allt á tombóluverði. 
 

Á Nesjavöllum best ég tel að búa, 
bringukoll fékk vænan upp úr súr. 

Hugðist bóndi heyi sínu snúa 
En hikaði þó eftir næstu skúr. 

 
Örn á Nesjum eitthvað var að spauga 

Einveran mun honum fjarska kær. 
Hann keppist við að kveða niður drauga 

Kom þeim niður einum tólf í gær. 
 

Þingvallasveit: 
 

Í Miðfelli dálítið dvaldi 
Og drakk áður lengra var haldið. 

Ingólfur aurana taldi  
Sem fara eiga í heimtaugagjaldið. 
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Murtuveiðin gefur í Mjóanesi laun, 
Þá má nefna bleikjudráp að gagni. 

Og ástarylinn leggur frá íbúð fram á hraun, 
svo ekki er þörf á dýru rafurmagni. 

 
Á þingstað fornan kom og þar klerkinn vildi sjá, 

Þá kona gaf mér ótryggt svar og loðið. 
En prestinn fann ég norður við peningagjá, 

að paufast við að veiða sér í soðið. 
 

Guðjón var í túr með togarann. 
Hún tekur vinnu þessi murtufjandi. 

Elín taldi að aftur kæmi hann 
eftir rúma viku næst að landi. 

 
Farið var næst Fells að enda, 

frúin var þar rétt að lenda 
var hún bónda sinn að senda 
í sauðagor á norska grund. 
Kaffi fljótt á könnu hellti 

Kvik á fæti, hurðum skellti. 
Tíkin úti á túni gelti 

til að reyna að ná í hund. 
 

Grímsnes: 
 

Í Grímsnesi lífið gengur til svona. 
Gott er að hittast og spjalla saman. 

Að Sólheimum flutti ný forstöðukona,                                                                                         
hún faðmaði Siggu og skældi að framan.  

 
Um kosningarnar vildi klerkur messa. 

Kröftuglega yfir lýðnum blessa, 
en assgotinn gat orkað því  

að enginn maður fór kirkju í. 
 

Á Stóru – Borg nú stýra glöð 
stærðar búi myndar hjón. 
Enginn bóndi betri mjöð 

blandar en hann Sigurjón. 
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Aðalfundur  
 

Kvenfélags Grímsneshrepps  

verður laugardaginn 18. febrúar 2017                                               

kl. 10.30 í Félagsheimilinu Borg. 
 

 

Dagskrá:  

1. Venjuleg aðalfundarstörf samkv. lögum félagsins. 

 

Við fáum góðan gest í heimsókn. 

 

Léttar veitingar á vegum kaffikvenna 

Gjald vegna veitinga er 1.000 kr. sem rennur í ferðasjóðinn. 

 

Kaffikonur: Kristín Hlíf Ríkharðsdóttir, Guðrún Þórðardóttir,  

Sigríður Jónsdóttir og Þórunn Oddsdóttir 

 

Allar konur hjartanlega velkomnar :) 

 

Konur eru hvattar til að mæta í kvennamessu á Sólheimum         

kl. 14.00 eftir fund. 

 

Stjórnin 
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Aðalfundur Trausta 2017 

Aðalfundur Hestamannafélagsins Trausta í               
Grímsnesi, Laugardal, Þingvallasveit og Grafningi verður 

haldinn á Borg í Grímsnesi miðvikudaginn                               

15 . febrúar n.k. kl 20:00.   

Dagskrá aðalfundar er samkvæmt lögum félagsins, 

eftirfarandi: 

1.  Kosnir fastir starfsmenn fundarins 

2.  Skýrsla stjórnar 

3.  Framlagðir endurskoðaðir reikningar fyrir síðastliðið        

 ár. 

4.  Nefndir gefa skýrslu. 

5.  Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga og             

 afgreiðsla reikninga. 

6.  Stjórnin leggur fram fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. 

7.  Lagabreytingar 

8.  Aðrar tillögur til afgreiðslu á fundinum 

9.  Kosning stjórnar og varastjórnar 

10.  Kosning tveggja endurskoðenda og                                     

 varaendurskoðenda 

11.  Fundargerð, tekin afstaða til lestrar eða annarrar 

 afgreiðslu. 

12. Önnur mál. 

Aðalfundurinn getur með 2/3 greiddra atkvæða               
viðstaddra leyft að taka fyrir mál, sem komið er fram, 

eftir að dagskrá fundarins var auglýst. 

Kaffiveitingar í boði stjórnar. 
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Í Miðengi rann mikið vatn úr krönum. 
Kristinn úti í hrauni er á þönum. 

Þarna var hann Gústi á gæs 
hann gerir það þegar á móti blæs. 

 
Víða skoppa skjáturnar, 
Skratti búsnar allstaðar. 

Að Alviðru þær einnig fara, 
eru Grímsnesland að spara.   

 
Kjartan í Vaðnesi keypti sér skrjóð 

krónunum vildi hann fækka. 
En þessháttar hégómi særð´ekki hans sjóð 

og sjálfsagt var hlöðuna að stækka. 
 

Dóra og Sigga fóru á stjá 
satt ég lýsi þessu. 

Tæki Dóru fór toppinn á  
en tóbasinn í klessu. 

 
Dóru mætum æði oft, 
aðstæður hún metur.  

Snýr sér allt eins uppí loft  
ef það hentar betur. 

 
Hestanámskeið haldið var,  
þeir hundakúnstir gerðu. 

Enda ungu dömurnar  
aumar að neðanverðu. 

 
Ég brunaði heim að Gelti þar bóndi var mjög hress,  

sem bændur reyndar almennt hér um slóðir. 
Athyglisvert fannst mér hvað hann elskar Svafar Gests 

sinn allra besta pólitíska bróðir. 
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Á mannfagnaðarsviðinu er mörgu úr að velja. 

Einn morgun barst um sveitina hávært „bomms og hlunk“ 
Hann Böðvar var þar kófsveittur að bjóða upp og selja,  

bykkjurnar frá vini sínum, honum Stebba dunk.  
 

Frá Ásgarði er aldrei neitt að frétta,  
alveg sama í hvaða horn ég lít. 
Er ók úr hlaði óvart sá ég þetta,  
átján rollur bruddu hænsnaskít. 

 

Í Brúarholti bóndi sást heima,  
blessuð skepnan fylgdi hún Tirra. 
Hann var þarna tryppið að teyma,  

sem hann tapaði í hitteðfyrra. 
 

Þóru rétt snöggvast á gangi ég sá,  
til sundlaugarhreinsunar bjóst. 
Hjartað í Bjössa hægt hafði á,  
svo heldur hann afturúr dróst. 

 

Íslenskum tryppum er öldungis kross  
að umbera þjálfun að nýmóðins sið. 

Því tek ég nú að mér að temja þau hross  
sem tamningastöðvarnar ráð´ ekki við.  

 ( Gunnar á Hömrum ) 
 

Allstórt svæði eftir, þó endahnút set hér,  
orðið mál að kjaftaskvaldrið réni. 

Ég segi ykkur í trúnaði það sannast vel á mér  
að sjaldan bítur tófa nærri greni. 

 

En hafi ég nú glefsað í hæl svo valdi sorg  
og heit og langvinn gerist þessi raunin. 

Ég sé það alveg öruggt að hann Sigurjón á Borg 
á sáravatn og flot að bera á kaunin. 

 
 

Höfundur: Birgir Árdal fyrir þorrablótsnefnd 1980. 
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Laugardaginn 27. maí 2017 

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

Þennan dag 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 

til þess að hafa samband við Steinar í síma                 
691-6513 eða í gegnum tölvupóst á                          

netfangið steinar@gogg.is fyrir 15. apríl. 

 

 

- Alvöru sveitadagur í Grímsnes– og Grafningshreppi 

Kveðja  Atvinnumálanefnd                                                  

Grímsnes– og Grafningshrepps 

 

Borg í sveit :) 

mailto:steinar@gogg.is

