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Íþróttamiðstöðin  

Borg 

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

  Sími 480 5530 

Ritstjóri Hvatarblaðsins er Linda Sverrisdóttir.        

Ábyrgðarmaður: Ingibjörg Harðardóttir.  

Efni í blaðið berist fyrir 1. hvers mánaðar á eftirfarandi netföng: 

linda@gogg.is eða gogg@gogg.is 

Mánudaga - Fimmtudaga  kl. 14 - 22  
Föstudaga    Lokað 
Laugardaga - Sunnudaga  kl. 10 - 18 

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

21. ágúst —25. maí 

Skírdagur, föstudagurinn langi, páskadagur 
og annar í páskum  

opið kl. 10-18 alla dagana. 
 

Aðra daga venjuleg opnun 

 

  

Mars 2018 

19:00 Súpa og brauð í boði sveitarfélaganna 

19:30 Ferðaþjónustan og aðbúnaður starfsfólks, 

 Sölvi í Efsta Dal, Bláskógabyggð  

19:50 Fyrirtæki og afleidd þjónusta, 

 Björgvin í Laxárdal, Skeiða- og Gnúpverjahreppi 

20:10 Að skapa sér atvinnu heima fyrir, 

 Sigrún Jóna á Stóra Hálsi, Grímsnes- og  

 Grafningshreppi 

20:30 Upphafið og staðan í dag, 

 Hörður í Gröfutækni, Hrunamannahreppi 

20:50 Kaffihlé 

21:10  Framleiðsla og sala,  

 Sindri í Sindrabakaríi, Hrunamannahreppi 

21:25 Skipulagsferlið fyrir aðila í framkvæmdum,                  

 einstaklingar og fyrirtæki, Pétur Ingi skipulagsfulltrúi           

 hjá Umhverfis– og tæknisviði uppsveita 

21:45 Ráðgjöf og styrkir, SASS 

22:00 Umræður og fundarlok 

 

Hlökkum til að sjá ykkur 
Atvinnumálanefndir 

Uppsveitanna 

ATVINNUMÁLAÞING UPPSVEITANNA                           

21. MARS 2018 

Félagsheimilinu Borg í Grímsnes- og Grafningshr. 

mailto:sundlaug@gogg.is
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FUNDARGERÐ.  

 

425. fundur sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps var haldinn í 
stjórnsýsluhúsinu Borg, miðvikudaginn 7. febrúar 2018 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. 

 

Í upphafi fundar kom Ívar Sæland ljósmyndari og myndaði                   
sveitarstjórn. 

 

1. Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps           
frá 24. janúar 2018.  

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

 

2. Fundargerðir.  

a) Fundargerð 44. fundar atvinnumálanefndar Grímsnes- og 
Grafningshrepps, 29. janúar 2018. 

Mál nr. 1 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar. 

Lögð fram 44. fundargerð atvinnumálanefndar Grímsnes- og 
Grafningshrepps, dags. 29. janúar 2018. Eftirfarandi             
dagskrárliður þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar; 
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Hellirinn 

Myndir Stefán Þorleifsson 
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Þrykkjan 

Skjálftaskjól 

Myndir Stefán Þorleifsson 
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Mál nr. 1: Atvinnumálaþing. 

Stefnt er að halda Atvinnumálaþing Uppsveitanna þann               
21. mars n.k. í Félagsheimilinu Borg. Atvinnumálanefnd óskar 
eftir að sveitarfélagið leggi til félagsheimilið endurgjaldslaust, 
kosti auglýsingu og veitingar fyrir þinggesti. Sveitarstjórn    
samþykkir samhljóða að verða við beiðni atvinnumálanefndar. 

 

b) Fundargerð 149. fundar Skipulagsnefndar Uppsveita,              
25. janúar 2018.  

Mál nr. 18, 19, 20 og 21 þarfnast staðfestingar                    
sveitarstjórnar. 

Lögð fram 149. fundargerð Skipulagsnefndar Uppsveita,            
dags. 25. janúar 2018. Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast           
afgreiðslu sveitarstjórnar; 

Mál nr. 18: 1711066 - Kerhraun C 98: Tilkynningarskyld 
framkvæmd: Sumarhús – viðbygging. 

Fyrir liggur umsókn Viðars Guðmundssonar og Láru 
Emilsdóttur, dags. 29. nóvember 2017 þar sem tilkynnt er um 
23,9 m2 stækkun á sumarhúsi úr timbri á Kerhrauni C 98. 
Heildarstærð eftir stækkun er 81,5 m2. Að mati sveitarstjórnar 
er um svo óveruleg frávik að ræða að hagsmunir nágranna 
skerðist í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða 
innsýn. Ekki eru gerðar athugasemdir við að veitt verði 
byggingarleyfi  í samræmi við fyrirliggjandi umsögn. 

Mál nr. 19: 1801045 - Eyvík lnr 168240: Stofnun nýrrar 
lóðar: Deiliskipulagsbreyting. 

Fyrir liggur umsókn Kolbeins Reynissonar og Guðrúnar            
Bergmann Vilhjálmsdóttur, dags. 17. janúar 2018 um breytingu 
á deiliskipulagi í landi Eyvíkur sem felst í að afmörkuð er 
14.963 m2 lóð sem fær nafnið Heimaás, utan um byggingarreit 
fyrir ferðaþjónustuhús. Að mati sveitarstjórnar er breytingin 
óveruleg og samþykkir hana samhljóða skv. 2. mgr. 43. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. Ekki er talin þörf á 
grenndarkynningu og ekki eru gerðar athugasemdir við 
landsskipti skv. 13. gr. jarðalaga.  
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Mál nr. 20: 1801040 - Nesjar lnr. 170908 og Nesjar lnr.        
170824: Kattargil 8: Breytt stærð, afmörkun og heiti lóðar. 

Fyrir liggur umsókn Einars S. Ingólfssonar, dags. 12. desember 
2017, f.h. eigenda Nesja, um að samþykkt verði breytt 
afmörkun, stærð og heiti lóðar úr landi Nesja með lnr. 170908.  
Er gert ráð fyrir að lóðin fái heitið Kattargil 8 og að hún verði 
5.286 m2 að stærð í stað 4.000 m2 eins og hún er skráð núna. 
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við breytta afmörkun 
lóðar og breytt heiti, með fyrirvara um samþykki eigenda 
aðliggjandi lands. Lóðin virðist liggja upp að landi 
Heiðarbæjar sem felur í sér að fá þarf samþykki Ríkiseigna fyrir 
afmörkun lóðarinnar. Ekki eru gerðar athugasemdir við 
landsskipti skv. 13. gr. jarðalaga. 

Mál nr. 21: 1801004F - Afgreiðslur byggingarfulltrúa -              
18- 71.  

Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa                   
frá 17. janúar 2018. 

 

c) Fundargerð 49. fundar stjórnar Skipulags- og 
byggingarfulltrúa Uppsveita bs., 25. janúar 2018. 

Vegna liðar 2 í fundargerð þá er hlutur Grímsnes- og 
Grafningshrepps í skuldbindingu Lífeyrissjóðsins Brúar 
4.575.036 kr.  

Fundargerðin lögð fram til kynningar.  

 

d) Fundargerð 187. fundar fagráðs Tónlistarskóla Árnesinga, 
2. febrúar 2018. 

Varðandi lið 2 í fundargerð, þar sem samþykkt er að                       
Tónlistarskóli Árnesinga taki lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga 
vegna lífeyrisskuldbindinga Brúar að fjárhæð kr. 22,1 millj.              
Sveitarstjórn samþykkir fyrir sitt leyti heimild til lántöku.  

Fundargerðin lögð fram til kynningar.  

 

e) Fundargerð 183. stjórnarfundar Heilbrigðisnefndar            
Suðurlands, 25. janúar 2018. 
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íþróttahúsinu og öllum þeim sem að viðburðinum komu kærlega 

fyrir þeirra framlag og aðstoð og að lokum viljum við sérstaklega 

þakka meðlimum Zetors fyrir þeirra þátttöku, aðstoð og framlagi í 

USSS – þið eruð frábær.  

Ragnheiður, Gerður og Höddi – starfsmenn Zetors.  

Jón Marteinn og Brynjar 

Sveinn og Kristberg 

Myndir Stefán Þorleifsson 
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USSS 
 

Undankeppni söngkeppni Samfés fyrir félagsmiðstöðvar 

suðurlands, eða USSS eins og það er kallað, var haldið af 

félagsmiðstöðinni Zetor í ár. Zetor er félagsmiðstöð ungmenna í  

8. – 10. bekk í Bláskógabyggð og Grímsnes-og Grafningshreppi. 

USSS er árlegur viðburður sem félagsmiðstöðvarnar hafa skipst á 

að halda og var það mikill heiður fyrir okkur hjá Zetor að geta 

haldið keppnina í ár. Rúmlega 300 ungmenni úr 13 

félagsmiðstöðvum komu á viðburðinn og tóku 12 þeirra þátt í 

söngkeppninni. Þeir Sveinn Bergsson og Kristberg Ævar 

Jósepsson tóku þátt fyrir hönd Zetors með lagið „Leiðin okkar 

allra“ og stóðu þeir sig frábærlega eins og þeim einum er lagið. 

Kynnar kvöldsins voru Brynjar Logi Sölvason, Styrmir Snær 

Jónsson og Jón Marteinn Arngrímsson og stóðu þeir sig virkilega 

vel á sviðinu. Þrjár félagsmiðstöðvar komust áfram á Samfés þar 

sem þær munu keppa við félagsmiðstöðvar víðsvegar af landinu í 

lok mars, en það voru Skjálftaskjól í Hveragerði með lagið „men 

in the mirror“, Hellirinn á Hellu með lagið „tears in heaven“ og 

Þrykkjan frá Höfn í Hornafirði með lagið „believe“ við óskum 

þeim innilega til hamingju og góðs gengis á Samfés. Eftir 

söngkeppnina var ball þar sem þeir dj. Ívar og JóiPé og Króli sáu 

um að skemmta gestunum fram eftir kvöldi. Viðburðurinn gekk 

vonum framar og voru ungmennin öll sínum félagsmiðstöðvum til 

sóma.   

Við viljum þakka sveitarfélögunum, skólunum, foreldrum, 

dómurum, starfsfólki félagsmiðstöðvanna og starfsfólkinu í  
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Fyrir liggur tölvupóstur frá framkvæmdastjóra 
Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, Sigrúnu Guðmundsdóttur, dags. 
31. janúar 2018 þar sem óskað er eftir afstöðu sveitarstjórnar 
um hvort Heilbrigðiseftirlit Suðurlands eigi að taka lán fyrir 
skuldbindingum Lífeyrissjóðsins Brúar eða hvort sveitarfélögin 
greiði sínar skuldbindingar sjálf. Sveitarstjórn samþykkir 
samhljóða að greiða skuldbindingar sveitarfélagsins skv. tillögu 
að útreikningum frá framkvæmdarstjóra SASS.  

3. Viðbragðsáætlun Almannavarna, Samfélagsleg áföll –                
langtímaviðbrögð Grímsnes- og Grafningshrepps. 

Fyrir liggur viðbragðsáætlun Almannavarna vegna samfélagslegra 
áfalla, langtímaviðbrögð Grímsnes- og Grafningshrepps.               
Sveitarstjórn frestar afgreiðslu málsins.  

 

4. Viljayfirlýsing vegna uppbyggingar á landi úr Klausturhólum 
sunnan Biskupstungnabrautar. 

Fyrir liggja drög að viljayfirlýsingu vegna uppbyggingar á landi úr 
Klausturhólum sunnan Biskupstungnabrautar. Sveitarstjórn frestar 
afgreiðslu málsins.  

 

5. Staða skuldbindinga hjá Lífeyrissjóðnum Brú. 

Fyrir liggur sundurliðun skuldbindingar sveitarfélagsins við              
Lífeyrissjóðinn Brú. Jafnframt eru lögð fram gögn vegna                  
skuldbindinga Grímsnes- og Grafningshrepps gagnvart Umhverfis- 
og tæknisviði uppsveita og stofnana á vegum SASS. Eftir eiga að 
koma skuldbindingar sveitarfélagsins gagnvart ferðamálafulltrúa 
uppsveitanna, Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings og              
Hrunamannahreppi vegna starfsmanna heimaþjónustunnar. 

Skuldbindingar Grímsnes- og Grafningshrepps gagnvart sjóðnum 
eru; 

Jafnvægissjóður 24.036.470 kr. 

Lífeyrisauki  44.059.979 kr. 

Varúðarsjóður  4.740.105 kr. 

Samtals  72.836.554 kr. 
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Að auki er hlutur sveitarfélagsins hjá stofnunum SASS 1.382.257 
kr. og 4.575.036 kr. hjá Umhverfis- og tæknisviði uppsveita. 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að taka lán hjá Lánasjóði 
sveitarfélaga fyrir þessum skuldbindingum og að auki vegna   
þeirra skuldbindinga sem eftir eru að koma, samtals 85 millj. kr. 

6. Lántaka hjá Lánasjóði Sveitarfélaga. 

Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkir hér með að 
taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga ohf. að fjárhæð allt að              
kr. 85.000.000, með lokagjalddaga þann 5. apríl 2034, í samræmi 
við það lánstilboð sem liggur fyrir  fundinum og sem                   
sveitarstjórnin hefur kynnt sér.  

Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkir að til 
tryggingar láninu (höfuðstól, uppgreiðslugjaldi auk vaxta, 
dráttarvaxta og kostnaðar), standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. 
heimild í  2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar 
tiltekið  útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr  
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga.  

Er lánið tekið til að fjármagna uppgjör við Brú lífeyrissjóð vegna 
breytinga á A-deild sjóðsins, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers 
hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. 

Jafnframt er Ingibjörgu Harðardóttur, sveitarstjóra, kt. 020371-
4639, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Grímsnes- og 
Grafningshrepps að undirrita lánssamning við Lánasjóð 
sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, 
undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og 
tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari, þ.m.t. beiðni um 
útborgun láns. 

7. Tölvupóstur ásamt bréfi frá framkvæmdastjóra Sambands  
íslenskra sveitarfélaga, Karli Björnssyni vegna uppgjörs      
lífeyrisskuldbindinga við Brú. 

Fyrir liggur tölvupóstur ásamt bréfi frá Karli Björnssyni, 
framkvæmdastjóra Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 31. 
janúar og 1. febrúar 2018 vegna uppgjörs lífeyrisskuldbindinga við 
Brú. Bréf Karls er til upplýsinga við bókun sveitarstjórnar 
Grímsnes- og Grafningshrepps frá 24. janúar s.l. þar sem gerðar 
voru alvarlegar athugsemdir við vinnubrögð sambandsins f.h. 
sveitarfélaganna gagnvart uppgjöri við Lífeyrissjóðinn Brú. 
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Verið velkomin heitt á könnunni 
S: 486-4408                                      

Heilsugæslan Laugarási 
 

Tímapantanir í síma 432-2770 
 

Lyfjaendurnýjun í síma 432-2020 
alla virka daga milli kl. 8:00 og 9:00 

 Opið; 
  mánudaga - fimmtudaga 

10:00 til 18:00 
  föstudaga - sunnudaga 

10:00 til 20:00  

Verzlunin 

VIÐ ERUM MEÐ LOTTÓKASSA 
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Erindi sveitarstjórnar hefur ekki fengið formlega afgreiðslu 
stjórnar sambandsins.  

Sveitarstjórn vekur athygli á hæfi framkvæmdarstjórans í umfjöllun 
um málið, þar sem hann er formaður endurskoðunarnefndar 
lífeyrissjóðsins Brúar. Sveitarstjórn gerir athugasemd við að bréf 
sem er samskipti sveitarstjórnar og sambandsins skuli áframsent á 
alla sveitarstjóra og framkvæmdarstjóra landshlutasamtaka á 
landinu án þess að sveitarstjórn sé upplýst um það. 

8. Bréf frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti þar sem óskað 
er eftir upplýsingum um alla samstarfssamninga sem 
sveitarfélagið á aðild að. 

Fyrir liggur bréf frá Hermanni Sæmundssyni og Ólafi Kr. 
Hjörleifssyni f.h. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis, dags. 
25. janúar 2018 þar sem óskað er eftir upplýsingum um alla 
samstarfssamninga sem sveitarfélagið á aðild að. Sveitarstjóra / 
oddvita falið að taka saman þau gögn sem þarf og senda 
ráðuneytinu. 

9. Afrit af bréfi frá Þjóðskrá Íslands þar sem kynnt er breytt  
fasteignamat íbúðarhúss við Borgarbraut 2. 

Fyrir liggur afrit af bréfi frá Þjóðskrá Íslands til eigenda            
Borgarbrautar 2, dagsett 17. janúar 2018 þar sem kynnt er breytt         
fasteignamat eignarinnar. Bréfið lagt fram til kynningar. 

10. Afrit af bréfi frá Þjóðskrá Íslands þar sem kynnt er breytt  
fasteignamat íbúðarhúss við Borgarbraut 4. 

Fyrir liggur afrit af bréfi frá Þjóðskrá Íslands til eigenda              
Borgarbrautar 4, dagsett 17. janúar 2018 þar sem kynnt er breytt 
fasteignamat eignarinnar. Bréfið lagt fram til kynningar. 

11. Afrit af bréfi frá Þjóðskrá Íslands þar sem kynnt er breytt  
fasteignamat sumarhúss við Hagavík. 

Fyrir liggur afrit af bréfi frá Þjóðskrá Íslands til eiganda 
sumarhúss við Hagavík, dagsett 19. janúar 2018 þar sem kynnt er 
breytt fasteignamat eignarinnar. Bréfið lagt fram til kynningar. 

 

12. Afrit af bréfi frá Þjóðskrá Íslands þar sem kynnt er breytt  
fasteignamat sumarhúss við Villingavatn. 
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Fyrir liggur afrit af bréfi frá Þjóðskrá Íslands til eiganda 
sumarhúss við Villingavatn, dagsett 17. janúar 2018 þar sem kynnt 
er breytt fasteignamat eignarinnar. Bréfið lagt fram til kynningar. 

 

13. Beiðni Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis um umsögn 
á tillögu til þingsályktunar um þjóðarsátt um bætt kjör 
kvennastétta, 50. mál. 

Fyrir liggur beiðni Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis um 
umsögn á tillögu til þingsályktunar um þjóðarsátt um bætt kjör 
kvenna, 50. mál. Frumvarpið lagt fram til kynningar. 

 

14. Tölvupóstur frá Láru Gunnarsdóttur, verkefnisstjóra á       
Umhverfissviði Mosfellsbæjar vegna tillögu að breytingu á 
aðalskipulagi Mosfellsbæjar-frístundasvæði. 

Fyrir liggur tölvupóstur frá Láru Gunnarsdóttur, verkefnisstjóra á 
Umhverfissviði Mosfellsbæjar, dags. 29. janúar 2018 vegna tillögu 
að breytingu á aðalskipulagi Mosfellsbæjar – frístundasvæði. 
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við tillöguna. 

15. Tölvupóstur frá Sigurði Ó. Jónssyni, skipulags- og 
byggingarfulltrúa Sveitarfélagsins Ölfuss vegna breytinga á 
deiliskipulagi fyrir Hellisheiðarvirkjun. 

Fyrir liggur tölvupóstur frá Sigurði Ó. Jónssyni, skipulags- og 
byggingarfulltrúa Sveitarfélagsins Ölfuss, dags. 1. febrúar 2018 
vegna tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir 
Hellisheiðarvirkjun.  Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við 
tillöguna. 

 

Til kynningar  

 SASS.  Fundargerð  528. stjórnarfundar 11. og 12. janúar 2018. 

 Samband íslenskra sveitarfélaga.                                                     
Fundargerð 856. stjórnarfundar, 26.01 2018. 

 

Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl. 12:05 
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Fataviðgerðir, gardínusaumur  

Saumakompan 
Kringlu Grímsnesi 

Elsa Jónsdóttir 

Sími 486 4515 

 Opið alla virka daga frá 10-16  

Sími 669-0108. 

https://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLyqnqo__VAhWFYlAKHWP1CBQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fmawmz%2F%25E1%2583%25A6-clipart-~-crafts-art-sewing-%25E1%2583%25A6%2F&psig=AFQjCNFc89Zxfo0L
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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 

Tökum að okkur 
STÓR og smá verk:  
 

• Jarðvinnu  

• Tætingu  

• Snjómokstur 

• Hálkuvörn        

• Bílaflutninga  

• Jarðheflun                

• Fólksflutninga 

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

FEÐGAVERK 
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FUNDARGERÐ.  

 

426. fundur sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps var haldinn í 
stjórnsýsluhúsinu Borg, miðvikudaginn 21. febrúar 2018 kl. 9.00 f.h.  

 

Fundinn sátu: 

Hörður Óli Guðmundsson  

Björn Kristinn Pálmarsson í fjarveru Gunnars Þorgeirssonar 

Ingibjörg Harðardóttir 

Sigrún Jóna Jónsdóttir 

Guðmundur Ármann Pétursson 

 

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ingibjörg Harðardóttir. 

 

1. Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps             
frá  7. febrúar 2018.   

Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá              
7. febrúar 2018 liggur frammi á fundinum. 

 

2. Fundargerðir.  

a) Fundargerð 150. fundar Skipulagsnefndar Uppsveita,          
8. febrúar 2018.  

Mál nr. 2, 3, 4, 5, 6 og 22 þarfnast staðfestingar                  
sveitarstjórnar. 

Lögð fram 150. fundargerð Skipulagsnefndar Uppsveita,            
dags. 8. febrúar 2018. Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast            
afgreiðslu sveitarstjórnar; 

Mál nr. 2: 1701063 - Tjarnholtsmýri 1-15 (oddatölur): 
Bjarnastaðir 1: Breytt notkun lóða: Deiliskipulagsbreyting. 

 

mailto:siggi@landlogmenn.is
mailto:sverrir@landlogmenn.is
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Lögð fram að nýju tillaga að endurskoðun deiliskipulags lóða 
við Tjarnholtsmýri úr landi Bjarnastaða með vísun í fyrra 
erindi þar sem óskað var eftir að lóðunum verði breytt í 
smábýli. Er svæðið í gildandi aðalskipulagi skilgreint sem 
landbúnaðarsvæði. Sveitarstjórn frestar afgreiðslu málsins.  

Mál nr. 3: 1512043 - Kerið í Grímsnesi: Deiliskipulag. 

Fyrir liggur erindi Stefáns Arnar Stefánssonar, dags. 30. janúar 
2018 þar sem óskað er eftir að tekin verði til afgreiðslu tillaga 
að deiliskipulagi fyrir Kerið. Í tillögunni er m.a. gert ráð fyrir 
að núverandi bílastæði verði stækkuð auk þess sem byggð verði 
aðstaða fyrir starfsfólk, salerni og veitinga- og 
verslunaraðstöðu, samtals allt að 300 m2. Sveitarstjórn fellst 
ekki á fyrirliggjandi deiliskipulagstillögu þar sem skoðun 
sveitarstjórnar er enn að færa þurfi vegtengingu og fyrirhugaða 
uppbyggingu austar en nú er, sbr. fyrri bókun sveitarstjórnar 
frá 8. nóvember 2017. 

Mál nr. 4: 1802001 - Nesjar 170899: Réttarháls 8:                     
Breytt afmörkun, stærð og heiti lóðar. 

Fyrir liggur umsókn Gunnars Jónssonar, dags. 31. janúar 2018 
um breytingu á afmörkun, stærð og heiti lóðar úr landi Nesja 
með landnúmer 170899. Verður lóðin 2.052 m2 í stað 1.000 m2 
og fær heitið Réttarháls 8. Sveitarstjórn gerir ekki 
athugasemdir við breytingu á skráningu lóðarinnar miðað við 
fyrirliggjandi gögn og ekki eru gerðar athugasemdir við 
landsskipti skv. 13. gr. jarðalaga. 

Mál nr. 5: 1802003 - Álftamýri 2 lnr 200814 og Starmýri 1 lnr 
200825: Mýrarkot: Glerhús (kúluhús) til útleigu: Fyrirspurn. 

Lögð fram fyrirspurn Aurélien Sacha Louis Votat, dags.                 
26. janúar 2018 um hvort að heimilt verði að byggja tvö 35 m2 
kúluhús úr gleri á lóðunum Álftamýri 2 og Starmýri 1 til útleigu. 
Þar sem lóðirnar eru innan skipulagðrar frístundabyggðar 
samræmist það ekki ákvæðum reglugerðar nr. 1277/2016 um 
veitingastaði, gististaðir og skemmtanahald að vera með 
útleiguhús á umræddum lóðum. Ef byggja á hús sem sérstaklega 
eru ætluð til útleigu þurfa þau að vera á svæðum sem skipulögð 
eru fyrir verslun- og þjónustu. 

Mál nr. 6: 1802004 - Laugarimi 15 og 17: Klausturhólar: 
Glerhús (kúluhús) til útleigu: Fyrirspurn. 
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Nemendastyrkur  

Grímsnes- og Grafningshrepps 

Grímsnes- og Grafningshreppur veitir nemendum 
á aldrinum 15 – 20 ára styrk til framhaldsnáms.  

 

Skilyrði fyrir veitingu nemendastyrkja: 

• Að styrkþegi hafi lögheimili í Grímsnes- og               

Grafningshreppi. 

• Að styrkþegi sé á aldrinum 15 - 20 ára. 

• Vottorði um staðfestingu á skólavist frá 

viðkomandi skóla sé skilað til skrifstofu 

sveitarfélagsins á  netfangið gogg@gogg.is  

• Nemendastyrki er ekki heimilt að færa milli ára. 

Styrkur fellur niður sé ekki um hann sótt á þeirri 

önn sem styrkþegi stundar nám. 

Styrkur getur orðið allt að 40.000 kr. fyrir hverja önn                         
eða að hámarki 80.000 kr. á ári.  

 
Grímsnes- og Grafningshreppi  20. desember 2017 

 

Ingibjörg Harðardóttir, sveitarstjóri 

mailto:gogg@gogg.is
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Ný heimasíða hefur verið 
opnuð fyrir Kerhólsskóla. 

 
 

 

Endilega kíkið á hana, allar 
upplýsingar um skólann og 
allt sem honum viðkemur. 

 

 

www.kerholsskoli.is 
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Lögð fram fyrirspurn Aurélien Sacha Louis Votat, dags.               
26. janúar 2018 um hvort að heimilt verði að byggja tvö 35 m2 
kúluhús úr gleri á lóðunum Laugarimi 15 og 17 til útleigu. Þar 
sem lóðirnar eru innan skipulagðrar frístundabyggðar 
samræmist það ekki ákvæðum reglugerðar nr. 1277/2016 um 
veitingastaði, gististaðir og skemmtanahald að vera með 
útleiguhús á umræddum lóðum. Ef byggja á hús sem 
sérstaklega eru ætluð til útleigu þurfa þau að vera á svæðum 
sem skipulögð eru fyrir verslun- og þjónustu. 

Mál nr. 22: 1801007F - Afgreiðslur byggingarfulltrúa -               
18- 72.  

Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa        
frá 31. janúar 2018. 

 

b) Fundargerð 45. fundar stjórnar Skipulags- og 
byggingarfulltrúa Uppsveita bs., 31. ágúst 2017. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar.  

 

c) Fundargerð 68. fundar fræðslunefndar Grímsnes- og 
Grafningshrepps, 19. febrúar 2018. 

Mál nr. 4 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar. 

Lögð fram 68. fundargerð fræðslunefndar Grímsnes- og  
Grafningshrepps, dags. 19. febrúar 2018. Eftirfarandi 
dagskrárliður þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar; 

Mál nr. 4: Staðan í leikskóladeildinni - fáliðun. 

Farið var yfir viðbragðsáætlun vegna fáliðunar í leikskóladeild 
Kerhólsskóla. Áætlunin felur í sér að börn verði send heim 
þegar ekki er nægt starfsfólk. Sveitarstjórn samþykkir            
samhljóða fyrirliggjandi viðbragðsáætlun.  

 

3. Hunda- og kattafangari. 

Sveitarstjóri fór yfir stöðu mála varðandi lausagöngu hunda og 
katta í sveitarfélaginu. Sveitarstjóra falið að vinna áfram að 
málinu. 
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4. Ársreikningur Laugarárslæknishéraðs. 

Fyrir liggur ársreikningur 2017 fyrir Laugaráslæknishérað. 
Sveitarstjórn staðfestir ársreikninginn. 

 

5. Bréf frá Lánasjóði sveitarfélaga ohf. vegna aðalfundar 
Lánasjóðsins þann 23. mars n.k. 

Fyrir liggur bréf frá Lánasjóði sveitarfélaga ohf. þar sem tilgreint 
er að  aðalfundur Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. verði haldinn þann 
23. mars n.k. Jafnframt er auglýst eftir framboðum í stjórn 
Lánasjóðsins. Eins og áður hafði verið samþykkt verður Gunnar 
Þorgeirsson, oddviti fulltrúi sveitarfélagsins á aðalfundinum og           
Ingibjörg Harðardóttir til vara. Bréfið lagt fram til kynningar. 

 

6. Bréf frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti,                             
dags. 8. febrúar 2018 þar sem kynnt er mat reikningsskila- og 
eftirlitsnefndar á meðhöndlun uppgjörs við Brú lífeyrissjóð í 
reikningsskilum sveitarfélaga. 

Fyrir liggur bréf frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti,          
dagsett 8. febrúar 2018 þar sem kynnt er mat reikningsskila- og 
eftirlitsnefndar á meðhöndlun uppgjörs við Brú lífeyrissjóð í            
reikningsskilum sveitarfélaga. Bréfið lagt fram til kynningar. 

 

7. Bréf frá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti,                      
dags. 8. febrúar 2018 þar sem kynntur er starfshópur um          
raforkuflutning í dreifbýli ásamt beiðni frá starfshópnum um 
upplýsingar hvar sé brýnasta þörfin fyrir þrífasa rafmagn.  

Fyrir liggur bréf frá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti,           
dags. 8. febrúar 2018 þar sem kynntur er starfshópur um                        
raforkuflutning í dreifbýli ásamt beiðni frá starfshópnum um             
upplýsingar hvar sé brýnasta þörfin fyrir þrífasa rafmagn.                                          
Bréfið lagt fram til kynningar. 

 

8. Afrit af bréfi frá Þjóðskrá Íslands þar sem kynnt er breytt  
fasteignamat sumarhúss við Hagavík. 

Fyrir liggur afrit af bréfi frá Þjóðskrá Íslands til eiganda  
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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 

Hvatarblaðið er á gogg.is 

 

             Unglingavinna 
 

 

 
 
 

Auglýst er eftir unglingum  
14 til 16 ára  ( 8.—10. bekkur)                  

í vinnuskóla sveitarfélagsins frá                                  
11. júní til og með 22. júlí 2018                                       

 
Tekið er á móti skráningu á  
Skrifstofu sveitarfélagsins                     

eða í síma  480-5500                              
til 20. apríl n.k.  

 
 

Sveitarstjóri  
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sumarhúss við Hagavík, dagsett 5. febrúar 2018 þar sem kynnt er 
breytt fasteignamat eignarinnar. Bréfið lagt fram til kynningar. 

9. Afrit af bréfi frá Þjóðskrá Íslands þar sem kynnt er breytt  
fasteignamat sumarhúss við Villingavatn. 

Fyrir liggur afrit af bréfi frá Þjóðskrá Íslands til eiganda 
sumarhúss við Villingavatn, dagsett 6. febrúar 2018 þar sem kynnt 
er breytt fasteignamat eignarinnar. Bréfið lagt fram til kynningar. 

 

10. Beiðni Atvinnuveganefndar Alþingis um umsögn á                    
þingsályktunartillögu um mótun eigendastefnu ríkisins fyrir 
bújarðir, 52. mál. 

Þingsályktunartillagan lögð fram til kynningar. 

 

11. Beiðni Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis um umsögn 
á frumvarpi til laga um breytingu á lögum um réttindi og 
skyldur starfsmanna ríkisins, (brottfall kröfu um 
ríkisborgararétt), 35. mál. 

Frumvarpið lagt fram til kynningar. 

 

12. Beiðni Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis um umsögn 
á frumvarpi til laga um útlendinga (réttur barna til 
dvalarleyfis), 34. mál. 

Frumvarpið lagt fram til kynningar. 

 

13. Beiðni Umhverfis- og auðlindarráðuneytis um umsögn á 
drögum að stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu 
innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum, 
ásamt verkefnaáætlun. 

Fyrir liggur beiðni Umhverfis- og auðlindarráðuneytis um umsögn 
á drögum að stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða 
til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum, ásamt 
verkefnaáætlun. Lagt fram til kynningar. 

14. Skýrsla ráðstefnunnar „Sjálfbært Suðurland – úrgangsmál“. 
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Lögð fram til kynningar skýrsla ráðstefnunnar                               
„Sjálfbært Suðurland – úrgangsmál“. 

15. Íbúaskrá Grímsnes- og Grafningshrepps 1. desember 2017. 

Fyrir liggur íbúaskrá Grímsnes- og Grafningshrepps frá                         
1. desember 2017. Samkvæmt íbúaskránni þann 1. desember 2017 
er íbúafjöldi sveitarfélagsins 479, 208 karlar, 182 konur og 89 börn 
yngri en 18 ára.  

16. Tölvupóstur frá Önnu G. Björnsdóttur, sviðsstjóra þróunar- og 
alþjóðasviðs Sambands íslenskra sveitarfélaga vegna 
handbókar um íbúasamráð og þátttöku íbúa, ásamt 
handbókinni. 

Fyrir liggur tölvupóstur frá Önnu G. Björnsdóttur, sviðsstjóra 
þróunar- og alþjóðasviðs Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 
14. febrúar 2018 vegna handbókar um íbúasamráð og þátttöku 
íbúa, ásamt handbókinni. Lagt fram til kynningar.  

Til kynningar  

 Sorpstöð Suðurlands.                                                                            
Fundargerð  263. stjórnarfundar 30.01 2018. 

 SASS.  Fundargerð  529. stjórnarfundar 07.02 2018.                             
Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dags. 5. febrúar 2018 
vegna viljayfirlýsingar um aðgerðir geng einelti, kynferðislegri  
áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. 

Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl. 11:30 

Kæru sveitungar 
 

Á fundi fulltrúa C-lista, lista lýðræðissinna sem haldinn 
var 27. febrúar s.l.var tekin sú ákvörðun að bjóða ekki 

fram listann í komandi sveitarstjórnarkosningum                 
þann 26. maí n.k. 

 
Fulltrúar C-listans vilja þakka stuðninginn                                  

á liðnum árum. 
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Íþróttahúsið Borg 
 

Búið er að endurnýja tækin í líkamsræktarsalnum. 
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Frá Búnaðarfélagi Grímsneshrepps 
 

 

Aðalfundur Búnaðarfélags Grímsneshrepps  

verður haldinn á Björk  

þriðjudaginn 20. mars kl. 20:00 

  Dagskrá: 

     1.Venjuleg aðalfundarstörf. 

     2. Kaffiveitingar. 

     3. Önnur mál. 

 

Stjórnin 

 

Aðalfundur UMF Hvatar verður haldinn í 
Félagsheimilinu Borg sunnudaginn                            
11. mars klukkan 13:00. 

 

1. Skýrsla formanns 
2. Síðasta fundagerð lesin upp 
3. Ársreikningur 
4. Inntaka nýrra félaga 
5. Kosning stjórnar 
6. Önnur mál 
 

Eftir fundarslit verður páskaeggjaleit fyrir þau börn sem 
mæta á aðalfundinn. 
 
Stjórn UMF Hvatar 

https://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-gsbposbZAhWNLlAKHbEUBIAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fgallery.yopriceville.com%2FFree-Clipart-Pictures%2FEaster-Pictures-PNG%2FBeautiful_Easter_Basket-with_Red_Ribbon
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Atvinna 
 

Grímsnes– og Grafningshreppur auglýsir eftir 

sumarstarfsmanni. Starfið felst í  umsjón með 

unglingavinnu, aðstoð í Áhaldahúsi                             

og ýmislegt tilfallandi. 
 

 Viðkomandi þarf að hafa bílpróf.    
 

Umsóknarfrestur er til 22. apríl n.k.                         

nánari upplýsingar í síma 480-5500                            

umsóknum skal skilað skriflega á skrifstofu               

sveitarfélagsins eða með tölvupósti á netfangið 

gogg@gogg.is 
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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 2018       

 
Einnig vantar kvenkyns starfskraft  í vinnu aðra 

hverja helgi fram á sumar. 
    

Nánari upplýsingar gefur Rut Guðmundsdóttir  
Netfang: sundlaug@gogg.is                                                 

eða í síma 899-8841 og 480-5530 

http://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkjvK7pLzZAhXBUlAKHT2fD2cQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcctvsatclinic.blogspot.com%2F2016%2F01%2Fblog-post.html&psig=AOvVaw1dtW3qt9DoIVVnAyyYjgXX&ust=1519483795008852

