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Íþróttamiðstöðin  

Borg 

Heimasíða: www.gogg.is                                                          

Netfang: sundlaug@gogg.is    

  Sími 480 5530 

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

26. maí 2018 - 19. ágúst 2018 

Mánudaga - Föstudaga  kl. 10 - 22  
Laugardaga - Sunnudaga kl. 10 - 18 

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 

 

  

Júlí 2018 

   

 

 

 

 
 
 

Fjallkonan á Borg í ár var                                 
Sigríður Þorbjörnsdóttir og flutti hún ljóðið            
„Ég bið að heilsa“ eftir Jónas Hallgrímsson. 

mailto:sundlaug@gogg.is
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FUNDARGERÐ.  

 

434. fundur sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps var haldinn í 
stjórnsýsluhúsinu Borg, fimmtudaginn 24. maí 2018 kl. 16:00 e.h.  

 

Fundinn sátu: 

Gunnar Þorgeirsson 

Ingibjörg Harðardóttir 

Björn Kristinn Pálmarsson í fjarveru Harðar Óla Guðmundssonar  

Jón Örn Ingileifsson í fjarveru Sigrúnar Jónu Jónsdóttur 

Guðmundur Ármann Pétursson 

 

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ingibjörg Harðardóttir. 

 

Oddviti leitar afbrigða við útsenda dagskrá. 

Samþykkt samhljóða. 

a) Dómur Hæstaréttar nr. 543/2017. 

b Fundargerð oddvitanefndar UTU. 

 

1.  Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá 
 16. maí 2018.    

Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps                  
frá 16. maí 2018 liggur frammi á fundinum. 

 

2. Fundargerð 157. fundar Skipulagsnefndar Uppsveita,                 
24. maí 2018. 

Lögð fram 157. fundargerð Skipulagsnefndar Uppsveita,                  
dags. 24. maí 2018. Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast afgreiðslu 
sveitarstjórnar; 
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Hortensíur, sumarblóm & mikið úrval 
kryddjurta, einnig pottar og mold.             

Sími 669-0108 / 694-8405 

Opið alla daga frá 25. maí 
til 31. júlí frá 10 - 16 
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Öll almenn lögfræðiþjónusta 

 
Málflutningur – Erfðaskrár – Kaupsamningar –  

Landskipti – Skaðabætur – ofl. 
 

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

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

 

 

Austurvegi 6,  800 Selfossi 

 

• Jarðvinnu  

• Tætingu  

• Trjákurlun 

• Þökulagningu       

• Bílaflutninga  

• Jarðheflun                

• Fólksflutninga 

Tökum að okkur  STÓR og smá verk 

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

 

3 

Mál nr. 19: Leyndarholt lnr. 224673: Nýbyggingar:      
 Deiliskipulag  – 1709036. 

Fyrir liggur að lokinni auglýsingu skv. 1. mgr. 41. gr 
skipulagslaga, tillaga að deiliskipulagi sem nær til 7,5 ha spildu úr 
landi Brjánsstaða lnr. 168233 sem kallast Leyndarholt lnr. 
224673. Stofnað hefur verið lögbýli á landinu og samkvæmt 
deiliskipulagstillögunni er gert ráð fyrir byggingu íbúðarhúss, 
hesthúss og skemmu. Fyrir liggur umsögn Minjastofnunar sem 
gerir engar athugasemdir. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að 
tillagan verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar skv. 42. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. 

Mál nr. 20: Nesjavallavirkjun lnr. 170925: Uppbótarhola NJ-30:     
 Framkvæmdaleyfi – 1804072. 

Lögð fram að nýju umsókn Orku náttúrunnar um 
framkvæmdarleyfi til borunar á uppbótarholu NJ-30 með það að 
markmiði að mæta rýrnun á gufuforða Nesjavallavirkjunar.  
Fyrir liggur umsögn frá Skipulagsstofnun þar sem stofnunin telur 
að það hafi verið gert ráð fyrir borun NJ-30 í áðurnefndu mati frá 
árinu 2000. Heilbrigðiseftirlit Suðurlands gerir ekki athugasemd 
við umbeðið framkvæmdarleyfi. Sveitarstjórn gerir ekki 
athugasemd við að framkvæmdaleyfi verði veitt til borunar á 
uppbótarholu NJ-30 í samræmi við umsókn. 

 
Mál nr. 21: Nesjavallavirkjun 170925: Tilraunaniðurrennsli: 
Hola NJ-18: Framkvæmdaleyfi – 1804051. 

Lögð er fram á nýju umsókn Orku náttúrunnar kt. 521213-0190, 
dags. 11. apríl 2018, um tímabundið framkvæmdaleyfi fyrir 
yfirborðslögn frá niðurrennslisveitu (NN-7) að holu NJ-18 vegna 
niðurrennslis í jarðhitageyminn, í tilraunaskyni. Fyrir liggja 
jákvæðar umsagnir frá Skipulagsstofnun, Umhverfisstofnun og 
Heilbrigðiseftirliti Suðurlands fyrir framkvæmdinni. Sveitarstjórn 
gerir ekki athugasemd við að veitt verði framkvæmdarleyfi í 
samræmi við fyrirliggjandi umsagnir. 

Mál nr. 22: Hæðarendi lnr. 168254: Náttúrulaug og aðstaða 
fyrir baðgesti: Deiliskipulag – 1602041. 

Lögð fram að nýju endurskoðuð deiliskipulagstillaga, dags. 7. maí 
2018 um baðstað í landi Hæðarenda lnr. 168254 í Grímsnes- og 
Grafningshreppi. Fyrir liggur umsögn Heilbrigðiseftirlits 
Suðurlands. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi 
deiliskipulagstillögu og felur skipulagsfulltrúa að auglýsa 
gildistöku hennar í B-deild Stjórnartíðinda. 

mailto:siggi@landlogmenn.is
mailto:sverrir@landlogmenn.is
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Mál nr. 23: Austurbrúnir 11 L189681 og 13 L190427:      
Breyting á lóðamörkum og byggingarreitum: 
Deiliskipulagsbreyting – 1805043. 

Lögð fram umsókn Margrétar Pálsdóttur, dags. 15. maí 2018. 
Óskað er eftir breytingu á deiliskipulagi Ásgarðs í Grímsnesi. 
Breytingin felur í sér að mörk lóða milli Austurbrúna 11 lnr. 
189681 og Austurbrúna 13 lnr. 190427 færast um 10 metra til 
vestur, þannig að lóð nr. 11 minnkar úr 6.730 m2 í 5.947m2 og lóð 
nr. 13 stækkar úr 6.417 m2 í 7.396 m2. Byggingarreitir færast sem 
því nemur og verða 10 metra frá lóðarmörkum. Að mati 
sveitarstjórnar er breytingin óveruleg og samþykkir hana 
samhljóða skv. 2. mgr. 43 gr. Skipulagslaga nr. 123/2010. 

Mál nr. 24: Þverholtsvegur 10 L169596: Óbyggileg lóð:                    
 Breytt notkun lóðar – 1805046. 

Lögð er fram umsókn Stefaníu Flosadóttur, dags. 9. maí 2018. 
Óskað er eftir breytingu á notkun lóðar Þverholtvegur 10 lnr. 
169596 í nytjaland sem í dag er skráð sem frístundarlóð. Fram 
kemur í umsókn að rafmagnslína gangi þvert yfir landið og er því 
ekki nothæft til sumarhúsabyggingar. Sveitarstjórn hafnar 
erindinu. 

Mál nr. 25: Minni-Borg 168263: Minni-Borg 2: Stofnun lóðar – 
 1804011. 

Lagt fram lagfært lóðablað dags. 17. maí 2018 sem sýnir afmörkun 
29,2 ha lóðar úr landi Minni-Borgar lnr. 168263 og Minni- Borg 
golfvöllur lnr. 208755. Gert ráð fyrir að hún fái heitið Minni-Borg 
2. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða breytta stærð og afmörkun 
lóðarinnar og ekki er gerð athugasemd við landsskipti skv. 13. gr. 
jarðalaga. 

Mál nr. 26: Neðan-Sogsvegar 14 L169341: Norðurkot: 
 Deiliskipulagsbreyting – 1805051. 

Lögð er fram umsókn Herdísar Kjartansdóttur, dags. 15. maí 2018. 
Óskað er eftir breytingu á núgildandi deiliskipulagi Neðan-
Sogsvegar lóð 14, lnr. 169341. Breytingin snýr að því að settur er 
inn byggingarreitur á lóð 14 ásamt því að lóðin er nú afmörkuð í 
samræmi við samþykkta afmörkun skv. lóðarblaði dags. 10. 
febrúar 2017. Sveitarstjórn frestar afgreiðslu málsins, lagfæra þarf 
gögn í samráði við Skipulagsfulltrúa. 

Mál nr. 27: Snæfoksstaðir lóð 100 L169639: Breytt 
nýtingarhlutfall lóðar: Deiliskipulagsbreyting – 1805054. 

Lögð er fram umsókn Einars Vals Oddsonar, dag. 17. maí 2018 
þar sem óskað er eftir breytingu á deiliskipulagi Rauðhólahverfis í  
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landi Snæfoksstaða í Grímsnesi. Breytingin felst í að 
nýtingarhlutfall á Snæfoksstaðarlóð nr. 100 lnr. 169639, sem í dag 
er 0,003 verður 0,005. skv. fasteignaskrá er lóðin skráð 8400 m2 
að stærð. Að mati sveitarstjórnar er breytingin óveruleg og 
samþykkir hana samhljóða skv. 2. mgr. 43. gr. Skipulagslaga nr. 
123/2010. Ekki er talin þörf á að grenndarkynna breytinguna. 
Óskað er eftir að heiti lóðanna 99-104 verði breytt til samræmis 
reglugerðar um skráningu staðfanga 557/2017. 

Mál nr. 28: Grafningsvegur efri (nr.360-02): Endurbygging og 
lagning slitlags milli Nesjavalla og Hagavíkur: 
Framkvæmdaleyfi – 1805053. 

Lögð er fram umsókn Vegagerðarinnar, dags. 11. maí 2018 ásamt 
greinargerð dags. 07. maí 2018 þar sem óskað er eftir 
framkvæmdarleyfi við endurbyggingu og lagningu bundins slitlags 
á Grafningsvegi efri (nr. 360-02) frá Nesjavöllum og rétt lengra en 
Hagavík. Fram kemur í umsókn að áformað er að hefja 
framkvæmdir með vorinu og að þeim ljúki haustið 2018. 
Fyrirhuguð efnistaka verður við Stangarhyl en ekki liggur fyrir 
framkvæmdarleyfi. Málinu var frestað 22. febrúar 2018. Þar sem 
fyrirhuguð efnistaka úr þessari námu er orðin meiri en 50.000 m3 
þarf að tilkynna hana til Skipulagsstofnunar í samræmi við ákvæði 
laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Sveitarstjórn 
samþykkir samhljóða að veitt verði framkvæmdarleyfi við 
endurbyggingu og lagningu bundins slitlags á Grafningsvegi. 

Mál nr. 33: 1804006F - Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 18- 78.  

Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa                           
frá 2. maí 2018. 

 

3. Fundargerð 27. fundar Skólaþjónustu- og velferðarnefndar 
Árnesþings, 7. maí 2018. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

 

4. Fundargerð 33. fundar stjórnar byggðarsamlagsins Bergrisans 
bs., 8. maí 2018. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 



 

6 

5. Beiðni frá Sýslumanninum á Suðurlandi um umsögn vegna 
leyfis til reksturs veitingastaðar í flokki II í Golfskálanum 
Öndverðarnesi, Grímsnes- og Grafningshreppi. 

Fyrir liggur bréf frá Sýslumanninum á Suðurlandi, dagsett 16. maí 
2017 um umsögn vegna leyfis til reksturs veitingastaðar í flokki II í 
Golfskálanum í Öndverðarnesi, Grímsnes- og Grafningshreppi. 
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að leyfið verði veitt.  

6. Bréf frá Kvenfélagi Grímsneshrepps vegna styrks til ritunar 
100 ára sögu félagsins. 

Fyrir liggur bréf frá formanni Kvenfélags Grímsneshrepps, dagsett 
22. maí 2018 þar sem kvenfélagskonur vilja koma fram þökkum til 
sveitarfélagsins fyrir þann styrk sem sveitarfélagið veitti félaginu 
til ritunar á 100 ára sögu Kvenfélags Grímsneshrepps. Bréfið lagt 
fram til kynningar. 

7. Samningur vegna innleiðingar nýrra persónuverndarlaga. 

Fyrir liggja drög að verkáætlun vegna innleiðingar nýrra 
persónuverndarlaga frá Lögmannsstofu Lex og Pwc. Sveitarstjórn 
samþykkir samhljóða að ganga til samninga við Pwc þar sem 
jafnframt verði tekið tillit til starfssemi Umhverfis- og tæknisviðs 
uppsveita bs. Oddvita falið að undirrita samninginn. 

8. Önnur mál. 

a) Dómur Hæstaréttar nr. 543/2017. 

Fyrir liggur dómur Hæstaréttar í máli nr. 543/2017, Sigurður 
Örn Sigurðsson og Aðalheiður Jacobsen gegn Grímsnes- og 
Grafningshreppi þar sem dómur Héraðsdóms er staðfestur. 
Sveitarstjórn fagnar fullnaðarsigri í málinu.  

b) Fundargerð oddvitanefndar UTU. 

Fyrir liggur fundargerð oddvitanefndar UTU, dags. 11. maí 
2018. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi 
fundargerð ásamt gjaldskrá vegna móttöku og hreinsun á seyru 
2018. 

Til kynningar  

 SASS.  Fundargerð  532. stjórnarfundar 03.05 - 04.05 2018. 

Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl. 17:00 
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koma og skoða hjá sér flugnabúin og margir komu út til þess,þrátt fyrir 
dropa úr lofti og langan dag að baki. 
Heimkoma er alltaf notaleg þegar allir koma heilir heim. 
 

Fyrir hönd Kvenfélags Grímsness 
þökkum við öllum sem komu með okkur þessa ferð um okkar 
nærumhverfi og nærsveitir 
 

Jóna Björg Jónsdóttir 
Sigríður Björnsdóttir 
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Heldriborgaraferð Kvenfélags Grímsness 
 

Fimmtudaginn 21. júní s.l. var farin uppsveitahringur í sudda og 
sólarlausu veðri, sem sannarlega skipti ekki máli hjá ferðalöngum. 
Unnur Halldórs, kennd við Minni -Borg, fararstjóri okkar sló á létta 
strengi og sagði sögur af því sem sjá mátti á leiðinni. Fyrsti 
viðkomustaður var Sólheimar í Hrunamannahreppi, hjá hjónunum Ester 
og Jóhanni þar sem Samansafnið er staðsett. Safn þetta er einkasafn og 
kennir þar ýmissa hluta, allt frá farmiðum til farartækja af mörgum 
sortum. Fáir höfðu komið þar áður og fólk skoðaði og spjallaði saman í 
góðan tíma. Næst lá leið okkar í Haukadal þar sem fólk gat farið og séð 
skógarhús/grillhús, gaman að koma þar og sjá svo gróinn skóg. Þá var 
komið að Geysi þar sem beið okkar hlaðborð að hætti Geysismanna, 
þvílíkar kræsingar í forréttum, aðalréttum og eftirréttum með kaffi.  
Eftir góðan mat og notalegt spjall við ferðafélagana sagði Mábil okkur 
sögubrot af uppbyggingu Geysis, starfinu og breytingum sem eru í 
gangi hjá þeim systkinum og þeirra fólki. Södd og sæl fórum við af stað 
aftur og þar sem við höfðum frekar rúman tíma, vegna anna á næsta 
viðkomustað, þá varð úr að lengja leiðina og ekinn var Reykjavegurinn, 
og víst er að vegakerfi líkt og þar er má telja úrelt, en eflaust hefur það 
líka rifjað upp gamlan ferðamáta, holu við holu.  
Þegar við komum að Friðheimum var þar örtröð ferðamanna og 
farartækja. Knútur bóndi vísaði okkur vegin að hesthúsinu þar sem 
hann sagði okkur sögu þeirra hjóna af kaupum á jörðinni fyrir 23 árum 
og uppbyggingu þeirra á starfi, ræktun og markaðssetningu Friðheima. 
Skemmtileg frásögn og skoðun í hesthúsi var undanfari stórglæsilegrar 
hestasýningar, þar sem við fengum að sjá allar gangtegundir Íslenska 
hestsins og sögu hans um uppruna og veru á landinu, eitthvað sem allir 
geta notið, jafnvel minnstu áhugamenn. Þá var komið að gróðurhúsinu, 
þar tók Helena á móti okkur og sagði frá námi sínu og ræktun tómata 
ásamt öllu sem tilheyrir starfinu, mikið var notalegt að koma inn í 
hlýjuna og birtuna úr rigningunni og setjast svo niður og njóta kræsinga 
í skemmtilegu umhverfi, falin paradís Friðheimar. 
Síðasti viðkomustaður var Galtalækur í Biskupstungum, þar tók á móti 
okkur Agnes Geirdal skógar- og býflugnabóndi, þau hjón hafa ræktað 
skóg þarna í 30 ár og hún er búin að vera með býflugur í nokkur ár.  
Vegna rigningar kom Agnes inn í rútuna og sagði okkur frá starfi þeirra í 
Galtalæk en þó aðallega frá býflugunum, eftir það bauð hún okkur að  
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FUNDARGERÐ.  

 

435. fundur sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps var haldinn í 
stjórnsýsluhúsinu Borg, miðvikudaginn 13. júní 2018 kl. 9:00 f.h.  

 

Fundinn sátu: 

Ingibjörg Harðardóttir 

Björn Kristinn Pálmarsson 

Ása Valdís Árnadóttir 

Smári Bergmann Kolbeinsson 

Bjarni Þorkelsson 

 

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ingibjörg Harðardóttir. 

 

1.  Kosning oddvita. 

Gengið var til skriflegrar kosningar oddvita, Ása Valdís Árnadóttir 
hlaut 4 atkvæði og einn seðill auður, er því Ása Valdís Árnadóttir 
rétt kjörinn oddviti út kjörtímabilið.  

 

2.  Kosning varaoddvita. 

Gengið var til skriflegrar kosningar varaoddvita. Björn Kristinn 
Pálmarsson hlaut 4 atkvæði og einn seðill auður, er því Björn 
Kristinn Pálmarsson rétt kjörinn varaoddviti út kjörtímabilið.  

 

3.  Ráðningarsamningur sveitarstjóra. 

Fyrir liggur ráðningarsamningur sveitarstjóra til næstu fjögurra 
ára. Sveitarstjórn samþykkir samninginn með 3 atkvæðum.               
Bjarni Þorkelsson situr hjá við afgreiðslu málsins. Oddvita falið að 
undirrita samninginn. Ingibjörg Harðardóttir vék sæti við 
afgreiðslu málsins. 
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4. Laun sveitarstjórnarmanna og nefndarlaun. 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að laun sveitarstjórnar verði 
eftirfarandi: 

1) Laun oddvita verði 75% af grunnlaunum sveitarstjóra 
vegna vinnu hans í hlutverki oddvita, þ.e. dagleg þátttaka 
í ákvarðanatöku og annarra starfa í þágu sveitarfélagsins 
auk aksturs í þágu sveitarfélagsins skv. akstursdagbók.  

2) Sveitarstjórnarmenn aðrir en oddviti og sveitarstjóri fá 
greidd 10% af þingfararkaupi á mánuði. 

3) Varamenn fá greidd 5% af þingfararkaupi fyrir hvern 
setinn fund. 

4) Fundir utan heimabyggðar hjá sveitarstjórnarmönnum 
öðrum en oddvita og sveitarstjóra eru greiddir. Fyrir 
heilan dag er greitt 3% af þingfararkaupi en fyrir hálfan 
dag er greitt 1,5% af þingfararkaupi. Að auki er greiddur 
akstur skv. akstursdagbók. Til þess að greitt verði fyrir 
fundi utan heimabyggðar þarf viðkomandi 
sveitarstjórnarmaður að vera kjörinn af sveitarstjórn til 
fundarsetunnar eða á annan hátt mælst til þess af 
sveitarstjórn að hann mæti. Sveitarstjóra/oddvita ber að 
staðfesta fundarsetuna og koma þeim upplýsingum til 
launafulltrúa. 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að laun nefndarmanna 
sveitarfélagsins verði eftirfarandi: 

1) Formenn nefnda fá greidd 2% af þingfararkaupi fyrir fund. 
Ekki verður greitt sérstaklega fyrir akstur. 

2) Almennir nefndarmenn fá greitt 1% af þingfararkaupi fyrir 
hvern fund. Ekki verður greitt sérstaklega fyrir akstur. 

3) Hjá kjörstjórn er kjörfundur vegna sveitarstjórnarkosninga 
metinn sem sex fundir en aðrir kjörfundir svo sem 
Alþingiskosningar sem fimm fundir. Greitt verður 
sérstaklega fyrir akstur samkvæmt akstursdagbók. 

4)   Ef fulltrúar í nefndum sveitarfélagsins fara á fundi utan 
heimabyggðar fá þeir greidd fundarlaun nefnda fyrir hvern 
fund auk aksturs skv. akstursdagbók. Til þess að greitt 
verði fyrir fundi utan heimabyggðar þarf viðkomandi 
nefndarmaður að vera kjörinn af sveitarstjórn til 
fundarsetunnar eða á annan hátt mælst til þess af 
sveitarstjórn að hann mæti. Sveitarstjóra/oddvita ber að 
staðfesta fundarsetuna og koma þeim upplýsingum til 
launafulltrúa. 
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  Sumaropnun frá 1. maí - 30. september. 
• Virkir dagar:    9 - 21 

• Laugardagar: 10 - 21 

• Sunnudagar:  10 - 20 

Verið velkomin heitt á könnunni 
S: 486-4408                                      

Verzlunin 

FJALLMENN ATH ! 
Farið verður á fjall                                     

föstudaginn 7. september í Grímsnesi. 
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Sveitagarðurinn er dýra- og afþreyingargarður sem opnaði 

laugardaginn 2. júní 2018 á Stóra-Hálsi í Grafningi.                 
Við erum staðsett 15 km frá Selfossi og 7 km frá                                       

Sogsbrúnni við Þrastalund. Garðurinn verður opinn alla daga í 
sumar frá 12:00 – 18:00. 

Í sveitagarðinum eru hestar, kálfar, svín, kindur, geitur, hænur, 
endur, dúfur, kanínur, kisur og refir. 

Hægt er að klappa hestum og fara á bak, halda á kanínum og 
kettlingum, heilsa upp á hin dýrin og kynnast þeim. 

Það er flottur leikvöllur fyrir breiðan aldurhóp. Flottur kastali, lítil 
hús, sandkassi, rólur og fleira skemmtilegt. 

Við erum með litla veitingasölu, íspinna, candy floss og                  
eitthvað sælgæti. 

Sími: 898 1599 / 697 9461                                                   
Heimasíða: http://sveitagardurinn.is                                               

Facebook: Sveitagarðurinn - Familypark 

 

 

 

Verð: 
0-2 ára - frítt 

3-14 ára - 800 kr.  
Fullorðnir - 1.200 kr. 
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Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að laun sveitarstjórnar og 
nefnda verða endurskoðuð í júlí 2019. 

5. Skipun í nefndir: 
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FRAMKVÆMD ER HAFIN VIÐ LAGNINGU LJÓSLEIÐARA                           

Í ÁFANGA 1 Í GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPI. 
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6. Bréf frá formanni stjórnar Bergrisans bs. vegna 
aukaaðalfundar félagsins þann 18. júní 2018. 

Fyrir liggur bréf frá formanni stjórnar Bergrisans bs., Ástu 
Stefánsdóttur þar sem greint er frá því að aukaaðalfundur 
Bergrisans bs. verði haldinn þann 18. júní 2018. Jafnframt liggja 
fyrir gögn aukaaðalfundarins. Bréfið lagt fram til kynningar.  

 

7. Bréf frá framkvæmdarstjóra SASS vegna aukaaðalfundar 
SASS þann 27. júní 2018. 

Fyrir liggur bréf frá framkvæmdarstjóra SASS, Bjarna 
Guðmundssyni, dagsett 7. júní 2018 þar sem greint er frá því að 
aukaaðalfundur SASS verði haldinn þann 27. júní 2018.                 
Bréfið lagt fram til kynningar.  

 

8. Bréf frá framkvæmdarstjóra SASS vegna aukaaðalfundar 
Sorpstöðvar Suðurlands þann 27. júní 2018. 

Fyrir liggur bréf frá framkvæmdarstjóra SASS, Bjarna 
Guðmundssyni þar sem greint er frá því að aukaaðalfundur 
Sorpstöðvar Suðurlands verði haldinn þann 27. júní 2018.                
Bréfið lagt fram til kynningar.  

 

9. Beiðni frá Sýslumanninum á Suðurlandi um umsögn vegna 
leyfis til reksturs veitingastaðar í flokki II í Hraunborgum, 
Grímsnes- og Grafningshreppi. 

Fyrir liggur bréf frá Sýslumanninum á Suðurlandi, dagsett 1. júní 
2018 um umsögn vegna leyfis til reksturs veitingastaðar í flokki II í 
Hraunborgum, Grímsnes- og Grafningshreppi.                            
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að leyfið verði veitt.  

10. Bréf frá Sveini Ívarssyni og Önnu S. Guðmundsdóttur vegna 
deiliskipulags fyrir Skyggnisbraut 2a og 2b. 

Fyrir liggur bréf frá Sveini Ívarssyni og Önnu S. Guðmundsdóttur, 
dagsett 20. maí 2018 þar sem óskað er eftir skýrara svari um hvort 
sveitarstjórn ætli að breyta deiliskipulagi Skyggnisbrautar 2a og 
2b. Sveitarstjórn varð ekki við ósk eigenda Skyggnisbrautar 2a og 
2b um breytingu á deiliskipulagi þegar aðalskipulagið var sent inn 
til Skipulagsstofnunar. 
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yfirstjórn sveitarfélagsins, þrátt fyrir að reynt sé að rétta hlut 
annarra sveitarstjórnarmanna nokkuð. Einnig var ákveðið að 
endurmeta starfshlutfall oddvita og laun sveitarstjórnarmanna 
eftir eins árs reynslu, í ljósi þess sem á dagana drífur og reynslan 
sker úr um. Um þetta atriði hefur staðið styrr í mörgum 
sveitarfélögum, nýjasta dæmið er úr Reykjavíkurhreppi þar sem 
fyrirkomulagið hefur hlotið harða gagnrýni (sjá fréttir á visis.is 
17/6 2018). Það er gleðilegt að hugsa til þess að hér í Grímsnes- 
og Grafningshreppi skuli vera tekið af skarið með þetta þjóðþrifa- 
og réttlætismál. Kannski gætum við orðið til fyrirmyndar um fleiri 
hluti?  
 

Eins og hverja? kann nú einhver að spyrja. Nú reynir á 
forgangsröð verkefna, sem vonandi skýrist smátt og smátt með 
því sem lagt er til og gert er grein fyrir í fundargerðum og frekari 
skrifum í Hvatarblaðið. 
 

Bjarni Þorkelsson. 
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Hugsað upphátt 
 

Góðir sveitungar! 
 

Það er augljóslega við ramman reip að draga fyrir 
minnihlutamann í sveitarstjórn að koma í kring því sem hann ber 
fyrir brjósti og hefur lofað kjósendum sínum að berjast fyrir, fái 
hann til þess umboð. Og það er sjálfsagt algeng afsökun að úr því 
að umboð kjósenda fékkst ekki, fullt og skekið, þá sé til lítils 
barist. 
 

Í mínu tilviki er þó fjarri því að ég muni leggja árar í bát. Fyrsti  
sveitarstjórnarfundurinn vitnaði um góðan samstarfsvilja 
meirihlutans, og ekkert benti til þess að það góða fólk hygðist 
láta kné fylgja kviði eftir góðan kosningasigur. Það létti vissulega 
af ákveðinni óvissu um framhald mála og bjó í haginn fyrir það 
sem ég kallaði í fyrri grein hér í Hvatarblaðinu ,,sögulegt 
tækifæri“ osfrv. 
 

Það liggur fyrir að ekkert af því sem ég kann að leggja til í 
sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps er líklegt til að hljóta 
brautargengi í krafti valds eða pólitískra undirtaka. Miklu líklegra 
er að koma fram málum á allt annan hátt. Og þótt ég sé því marki 
brenndur frá fornu fari að nálgast stundum viðfangsefnin með 
aðferð Skarphéðins og Grettis, hefur aldurinn og reynslan kennt 
mér æði margt sem ég hyggst nú ástunda fremur. 
 

En tækifærin, hvar liggja þau þá einkum? Auðvitað liggja þau í því 
mannvali sem skipar sveitarstjórnina - og nefndirnar sem 
skipaðar voru í góðu samkomulagi á fyrsta sveitarstjórnarfundi á 
nýju kjörtímabili. 
 

Þar fengust nokkrar vísbendingar um að hér gæti margt 
skemmtilegt skeð. Þær vísbendingar verða ekki taldar upp hér, en 
ég vil nefna eina: Ákveðið var að oddviti og sveitarstjóri fengju 
ekki greitt fyrir fundi sem þeir sitja í vinnutímanum, eins og fram 
kemur í fundargerð. Með þessu móti lækka greiðslur fyrir  
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 Jafnframt mótmæla Sveinn og Anna því að aðalskipulagstillagan 
feli það í sér að Skyggnisbraut verði breytt í frístundabyggð. 
Mótmælin eru móttekin og verða tekin fyrir samhliða öðrum 
athugasemdum um aðalskipulagið. 

11. Afrit af bréfi frá Þjóðskrá Íslands þar sem kynnt er breytt 
fasteignamat eigna á Villingavatni lóð 170948, Grímsnes- og 
Grafningshreppi. 

Fyrir liggur afrit af bréfi frá Þjóðskrá Íslands til eiganda eigna á 
Villingavatni lóð 170948, dagsett 5. júní 2018 þar sem kynnt er 
breytt fasteignamat eignarinnar. Bréfið lagt fram til kynningar. 

 

12. Tölvupóstur frá Sigríði Ó. Guðmundsdóttur, starfsmanni 
Mosfellsbæjar þar sem kynntur er landsfundur jafnréttismála, 
málþing og jafnréttisdagur dagana 20. og 21. september 2018. 

Fyrir liggur tölvupóstur frá Sigríði Ó. Guðmundsdóttur, 
starfsmanni Mosfellsbæjar, dags. 1. júní 2018 þar sem kynntur er 
landsfundur jafnréttismála, málþing og jafnréttisdagur dagana           
20. og 21. september 2018. 

 

13. Bréf frá Ragnheiði J. Ingimarsdóttur, f.h. afmælisnefndar 
aldarafmælis fullveldis Íslands þar sem sveitarfélögin eru hvött 
til að taka virkan þátt í afmælisárinu. 

Fyrir liggur bréf frá Ragnheiði J. Ingimarsdóttur f.h. 
afmælisnefndar aldarafmælis fullveldis Íslands, dagsett í maí 2018 
þar sem sveitarfélögin eru hvött til að taka virkan þátt í 
afmælisárinu. Bréfið lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn hvetur 
Kerhólsskóla til að nýta sér fræðsluefni á vefnum 
www.fullveldi1918.is  

 

14. Bréf frá Katrínu B. Ríkharðsdóttur, framkvæmdastjóra 
Jafnréttisstofu um skyldur sveitarfélaga samkvæmt 
jafnréttislögum. 

Fyrir liggur bréf frá Katrínu B. Ríkharðsdóttur framkvæmdastjóra 
Jafnréttisstofu, dagsett 29. maí 2018 um skyldur sveitarfélaga 
samkvæmt jafnréttislögum. Bréfið lagt fram til kynningar. 

  

http://www.fullveldi1918.is
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15.  Sumarleyfi sveitarstjórnar og næstu fundir hennar. 

Samþykkt er samhljóða að sveitarstjórn verði í sumarleyfi seinni 
fund í júlí. Næstu fundir sveitarstjórnar verða því 4. júlí og 1. ágúst 
kl. 9:00.  

16.  Sumarlokun á skrifstofu Grímsnes- og Grafningshrepps. 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að skrifstofa Grímsnes- og 
Grafningshrepps verði lokuð vegna sumarleyfa starfsmanna                  
frá 23.  júlí til og með 10. ágúst 2018. 

 

17.  Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá 
 24. maí 2018.    

Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps                       
frá 24. maí 2018 liggur frammi á fundinum. 

 

Til kynningar  

 Heilbrigðisnefnd Suðurlands.                                                       
Fundargerð 187. stjórnarfundar 31.05 2018. 

 Samband íslenskra sveitarfélaga.                                                   
Fundargerð 860. stjórnarfundar, 18.05 2018. 

 Skógræktarfélag Grímsneshrepps, ársskýrsla 2017.  

 

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

Sumarlokun á skrifstofu Grímsnes- og Grafningshrepps. 
 

Skrifstofa Grímsnes- og Grafningshrepps verður lokuð vegna 
sumarleyfa starfsmanna                                                                          

frá 23. júlí til og með 10. ágúst 2018.  

Sumarleyfi sveitarstjórnar og  næstu fundir hennar. 
Samþykkt er samhljóða að sveitarstjórn verði í sumarleyfi                  

seinni fund í júlí.                                                                                       
Næstu fundir sveitarstjórnar verða því 4. júlí og 1. ágúst kl. 9:00.  
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Leikjanámskeið og vinnuskóli 
á Sólheimum 
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Grímsævintýri á Borg, 11. ágúst 2018 
 

Við í Kvenfélagi Grímsness erum byrjaðar að huga að 
Grímsævintýrum á Borg sem verða 11.ágúst nk.                   

Tombóla, fjölskylduhátíð, handverks- og 
matarmarkaður. 

 

Tekið er við borðapöntunum á markaðinn                            
á netfangið: grimsaevintyri@gmail.com. 

 
 

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 

 

Fylgstu með viðburðinum á Facebook –                 
Grímsævintýri 11. ágúst 2018 

Talið frá vinstri, Alice Petersen, kennari, Jón Marteinn,                                
Kristberg Ævar, Sveinn og Jóhann Orri. 

Útskrift 10. bekkjar vorið 2018 

mailto:grimsaevintyri@gmail.com
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Leikjanámskeið og vinnuskóli 
á Sólheimum 

 

17 


