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Ritstjóri Hvatarblaðsins er Linda Sverrisdóttir.        

Ábyrgðarmaður: Ingibjörg Harðardóttir.  

Efni í blaðið berist fyrir 28. hvers mánaðar á eftirfarandi netföng: linda@gogg.is eða 

gogg@gogg.is 

  

Íþróttamiðstöðin Borg 

Heimasíða: www.gogg.is  

Netfang: sundlaug@gogg.is    
  Sími 480 - 5530 

 25. maí - 18. ágúst 

 

Mánudaga - föstudaga           kl. 10 - 22  
Laugardaga – Sunnudaga       kl. 10 -19 

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

 

  

   

 

 

 

Júlí 2019 

 
 
 

Fjallkona Grímsnes– og Grafningshrepps 2019 
 Rebekka Lind Guðmundsdóttir, 

flutti hún ljóðið „Draumur aldamótabarnsins“  
eftir Margréti Jónsdóttur. 
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FUNDARGERÐ.  

 

 

458. fundur sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps var haldinn í 
stjórnsýsluhúsinu Borg, miðvikudaginn 5. júní 2019 kl. 9.00 f.h.  

 

Fundinn sátu: 

Ása Valdís Árnadóttir  

Björn Kristinn Pálmarsson 

Smári Bergmann Kolbeinsson 

Ingibjörg Harðardóttir 

Bjarni Þorkelsson 

 

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ása Valdís Árnadóttir. 

 

1. Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps 
frá 15. maí 2019.    

Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá  
15. maí 2019 liggur frammi á fundinum. 

 

2. Fundargerðir.  

a) Fundargerð 2. fundar íbúaþings 2019 í Grímsnes- og 
Grafningshreppi, 29. apríl 2019. 
Lögð fram til kynningar. 
 

b) Fundargerð 177. fundar Skipulagsnefndar Uppsveita,               
22. maí 2019.  

Lögð fram 177. fundargerð Skipulagsnefndar Uppsveita, dags. 
22. maí 2019. Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast afgreiðslu 
sveitarstjórnar; 
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Jónsmessureiðtúr 
 

Stjórn Trausta vill þakka Kristni á Ketilvöllum og Benedikt í 
Miðengi fyrir undirbúning og framkvæmd hins árlega 
Jónsmessureiðtúrs sem farinn var 22. júní s.l.   
Rúmlega 20 manns tóku þátt að þessu sinni en farið vera 
sem leið lá frá Ketilvöllum og í Efsta-Dal.  Tilbaka var svo 
riðin hin svokallaði Kóngsvegur í fylgd heimafólks  
frá Efsta-Dal. 
Hafið þakkir fyrir kæru félagar, svona viðburðir styrkja 
félagsandann. 
 
 
Reiðnámskeið 
 

Hið árlega reiðnámsskeið fyrir börn og unglinga verður 
haldið s.k.v. venju í ágúst.  Við gerum ráð fyrir að 
námsskeiðið hefjist sunnudaginn 11. ágúst.  Í lok vikunnar 
verður svo riðið í Kringlumýri þar sem krakkarnir gista eina 
nótt.  Námskeiðið verður auglýst betur á samfélagsmiðlum 
þegar nær dregur. 
 
 
Vallamót 
 

Vallamótið verður haldið laugardaginn 17. ágúst.  Keppt 
verður í hefðbundnum greinum Vallamóts,  gæðingakeppni 
barna, unglinga og ungmenna ásamt hinum sívinsæla 
smala, yngri og eldri flokkur.  
Einnig verður firmakeppni (Tölt T7).   
Boðið verður upp á kappreiðar sé áhugi félagsfólks fyrir 
því.   
 
Nánar auglýst síðar. 
 
 

Stjórn Trausta. 
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Gæðingamót 
 
Trausti og Smári  í samstarfi við Landstólpa halda opið 
gæðingamót á Flúðum dagana 19. -21. júlí n.k.   
Mótið er opið öllum en er jafnframt félagsmót Trausta. 
 
Flokkar eru eftirfarandi: 
A-Flokkur. 
B-flokkur. 
A-flokkur áhugamenn. 
B-flokkur áhugamenn.  
Ungmenni. 
Unglingar. 
Börn. 
100 metra skeið. 
Tölt 17 ára og yngri. 
Tölt 17 ára og eldri. 
Skráningargjaldið fyrir fullorðna er 4.500 kr. 
Skráningargjald fyrir Tölt T7 17 ára og yngri er 4.500 kr. 
Skráningargjald fyrir ungmenni, unglinga og börn er               
3.500 kr.  Skráning fer fram inn á Sportfeng og hefst 11. júlí 
og lýkur 14. júlí. 
 
Kvennareiðtúr 
 

Stjórn Trausta vill þakka Sigríði Þorbjörnsdóttir frá Miðengi, 
Sigrúnu Elfu Gunnarsdóttir frá Miðengi, Sigríði K. Oddsdóttir 
frá Snæfoksstöðum og Rögnu Björnsdóttir frá Stangarlæk 1 
kærlega fyrir undirbúning og framkvæmd Kvennareiðtúrs 
Trausta og Loga sem farinn var 21. júní s.l.   
35 konur mættu í reiðtúrinn og þótti hann að öllu leyti hin 
mesta skemmtun.  Ljóst er að þessi viðburður 
hestamannafélagsins er orðinn einn sá stærsti sem félagið 
stendur fyrir ásamt Hestamannafélaginu Loga.   
Kærar þakkir allar sem ein fyrir frábært starf og góða 
þátttöku. 
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Mál nr. 16 Biskupstungnabraut 3 (L169583); Umsókn um 
byggingarleyfi; Sumarhús með bílgeymslu – 1905035. 

Lögð er fram umsókn Ísleifs Ottesen og Svölu Ólafsdóttur dags. 
24. apríl 2019 móttekin sama dag um byggingarleyfi til að 
byggja sumarhús með bílgeymslu 205,3 m2 á sumarhúsalóðinni 
Biskupstungnabraut 3 (L169583) í Grímsnes- og 
Grafningshreppi. 

Sveitarstjórn synjar fyrirliggjandi umsókn en gerir ekki 
athugasemd við að byggingarfulltrúi gefi út byggingarleyfi fyrir 
húsi sem samræmist skilmálum gildandi deiliskipulags.  

Fyrirvari er gerður um að umsækjandi sæki um stofnun lóðar 
Biskupstungnabraut 3A í samræmi við gildandi deiliskipulag. 
Einnig er gerður fyrirvari um að aðkoma lóðar verði skv. 
gildandi deiliskipulagi. 

Mál nr. 17 Tjarnholtsmýri 1-15 (oddatölur); Bjarnastaðir 1; 
Breytt notkun lóða; Deiliskipulagsbreyting – 1701063. 

Í framhaldi af bókun skipulagsnefndar 13. febrúar 2019 og með 
staðfestingu sveitastjórnar vegna endurskoðunar á 
deiliskipulagi þar sem farið var fram á við umsækjanda ásamt 
skipulagsfulltrúa að funda um málið með Vegagerðinni vegna 
Tjarnholtsmýri 1-15, í Grímsnes- og Grafningshreppi, er lögð 
fram lagfærð deiliskipulagstillaga. Vegagerðin hefur með 
tölvupósti 20.5.2019, staðfest breytta og lagfærða tillögu, þar 
sem gert er ráð fyrir fækkun á aðkomu/innkeyrslum inn á lóðir í 
Tjarnholtsmýri.  

Auk þess er í skipulagsskilmálum gerð grein fyrir afstöðu 
vegagerðarinnar er varðar framtíðarvegtengingar inn á 
Sólheimaveg 354. 

Sveitarstjórn samþykkir að ný lagfærð tillaga verði kynnt þeim 
aðilum sem gerðu athugasemdir við fyrri tillögu og ef ekki 
koma athugasemdir við nýja/lagfærða tillögu, verði tillagan 
send Skipulagsstofnun til afgreiðslu í samræmi við 42. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. 

Mál nr. 18 Kerið 1 L172724; Gestastofa og bílastæði; 
Deiliskipulag – 1904009. 

Lögð eru fram deiliskipulagstillaga fyrir Kerið Grímsnes- og 
Grafningshreppi. Tillagan er unnin af Landmótun sf, Argos ehf  



 

4 

og Alta ehf. Deiliskipulagssvæðið afmarkast af landamerkjum 
Kerfélagsins ehf. til norð- og suðausturs og miðlínu 
Biskupstungnabrautar til norðvesturs. Deiliskipulagssvæðið er 
um 27 ha að stærð. Gert er ráð fyrir að afmarkaðar verði tvær 
lóðir austast á svæðinu undir gestastofu, bílastæði og 
þjónustubyggingar. Þá er gert ráð fyrir einni lóð norð-vestur af 
Kerinu. Tillagan gerir ráð fyrir nýrri aðkomu austast á svæðinu 
og mun núverandi aðkomu að Kerinu verða lokað.  

Leitað verður eftir umsögnum frá Vegagerðinni, Minjastofnun 
Íslands, Umhverfisstofnun, Náttúrufræðistofnun Íslands og 
Heilbrigðiseftirliti Suðurlands. 

Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og mælist til að tillagan verði 
auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Mál nr. 21: 1905001F – Afgreiðslur byggingarfulltrúa –           
19 – 100. 

Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa frá           
15. maí 2019. 

 

c) Fundargerð oddvita/sveitarstjóra í yfirstjórn velferðarmála 
í Árnesþingi (NOS), 
21. maí 2019. 
Lögð fram til kynningar fundargerð NOS þar sem tilkynnt var 
um ráðningu Ragnheiðar Hergeirsdóttur í starf forstöðumanns 
skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings. Sveitarstjórn býður 
Ragnheiði velkomna til starfa. 
 

d) Fundargerð 7. fundar stjórnar Byggðasafns Árnesinga,            
16. apríl 2019. 
Lögð fram til kynningar. 
 

e) Fundargerð 1. fundar byggingarnefndar Búðarstígs,                 
16. apríl 2019. 
Lögð fram til kynningar. 
 

f) Fundargerð 2. fundar byggingarnefndar Búðarstígs,                 
23. apríl 2019. 
Lögð fram til kynningar. 
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Kæru eldri borgarar, 
 

Mötuneyti Kerhólsskóla opnar aftur 
eftir sumarfrí 8. ágúst. 

 

Sumarlokun á skrifstofu  
Grímsnes- og Grafningshrepps. 

Skrifstofa Grímsnes- og Grafningshrepps er lokuð vegna 
sumarleyfa starfsmanna  

frá 22.  júlí til og með 11. ágúst 2019. 
 

Sumarleyfi sveitarstjórnar og næstu fundir hennar. 

Sveitarstjórn verður í sumarleyfi fyrri fund í ágúst.  
Næstu fundir sveitarstjórnar verða því,  

3. júlí, 17. júlí og 21. ágúst kl. 9:00. 
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FEÐGAVERK 
Tökum að okkur  STÓR og smá verk 

• Jarðvinnu  

• Tætingu  

• Trjákurlun 

• Þökulagningu       

• Bílaflutninga  

• Jarðheflun                

• Fólksflutninga 

• Snjómokstur 

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

Facebook: Jarðvinnuverktaki Feðgaverk 

 
 
 
 

 

 
 

Úrval kryddjurta  

Verið hjartanlega velkomin. 

669-0108  

694-8405 

Opið alla virka daga frá 10 - 16 

 

5 

3. Sumarleyfi sveitarstjórnar og næstu fundir hennar. 

Samþykkt er samhljóða að sveitarstjórn verði í sumarleyfi fyrri 
fund í ágúst. Næstu fundir sveitarstjórnar verða því 19. júní, 3. júlí, 
17. júlí og 21. ágúst kl. 9:00. 

 

4. Sumarlokun á skrifstofu Grímsnes- og Grafningshrepps. 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að skrifstofa Grímsnes- og 
Grafningshrepps verði lokuð vegna sumarleyfa starfsmanna frá  
22.  júlí til og með 11. ágúst 2019. 

 

5. Sorpmál í Grímsnes- og Grafningshreppi. 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að setja saman stýrihóp til eins 
árs sem samanstendur af fulltrúa umhverfisnefndar, starfsmanni 
áhaldahúss, starfsmanni gámasvæðis og fulltrúum sveitarstjórnar. 
Stýrihópurinn mun vinna áfram að bættri flokkun, betri þjónustu og 
betra aðgengi í sorpmálum í sveitarfélaginu.  

 

6. Afréttargirðing í Grímsnes- og Grafningshreppi. 

Fyrir liggur að girða þarf afréttargirðingu innan sveitarfélagsins 
samkvæmt gömlum samningi. Sveitarstjóra falið að vinna áfram að 
málinu. 

  

7. Erindi frá umhverfisnefnd Kerhólsskóla. 

Fyrir liggur erindi frá umhverfisnefnd Kerhólsskóla þar sem óskað 
er eftir að fá vísindamann til að kanna hvort neysluvatnið í 
sveitinni er hreint eða mengað. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða 
að umhverfisnefnd fái aðgang að mælingum sem Heilbrigðiseftirlit 
Suðurlands hefur gert á neysluvatni sveitarfélagsins og hvetur 
jafnframt umhverfisnefnd til að fá kynningu á framkvæmd mælinga 
og niðurstöðum frá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands. 

 

8. Ályktun frá Furuborgum félagi í frístundabyggð um 
umsóknarfrest um vegstyrki. 
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Fyrir liggur ályktun sem samþykkt var á aðalfundi Furuborga, 
félags í frístundabyggð þann 19. maí 2019. Þar sem skorað er á 
sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps að breyta fresti vegna 
umsókna um vegstyrki þannig að fresturinn renni út 15. apríl ár 
hvert í stað 1. mars eins og nú er. Sveitarstjórn samþykkir 
samhljóða að vísa ályktuninni til samgöngunefndar 
sveitarfélagsins. 

 

9. Umsókn frá Furuborgum félagi í frístundabyggð um styrk vegna 
tjóns af völdum náttúruhamfara.  

Fyrir liggur styrkumsókn frá  Furuborgum, félag í frístundabyggð 
dagsett 28. maí 2019. Sótt er um styrk vegna tjóns af völdum 
náttúruhamfara sem urðu veturinn 2018.  
Sveitarstjórn hafnar styrkumsókn. 

 

10. Tilkynning frá Íslandspósti um fyrirhugaða 
póstnúmerabreytingu.  

Fyrir liggur bréf frá Hannesi Guðmundssyni fyrir hönd 
póstnúmeranefndar Íslandspósts dags. 13. maí 2019 þar sem 
kynntar eru breytingar á póstnúmerakerfi Íslandspósts. 
Sveitarfélagið Grímsnes- og Grafningshreppur mun við þessar 
breytingar fá sér póstnúmer og verður póstnúmerið 805 Selfoss í 
stað 801 Selfoss. Bréfið lagt fram til kynningar. 

 

11. Bréf frá Sagafilm um kaup á sýningarrétti af þáttaröðinni 
Hvað höfum við gert? fyrir grunn- og leikskóla. 

Fyrir liggur bréf frá Þresti Frey Gylfasyni og Tinnu Jóhannsdóttur 
dagsett 29. maí 2019 þar sem sveitarfélaginu er boðið að kaupa 
afnot af þáttaröðinni Hvað höfum við gert? til sjö ára í leik- og 
grunnskólum. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að kaupa 
sýningarréttinn til sjö ára fyrir 50.000.-. 

 

12. Erindi frá UNICEF um samræmt verklag vegna gruns um 
ofbeldi og vanrækslu.  
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Grímsævintýri á Borg, 10. ágúst 2019 

 
Við í Kvenfélagi Grímsneshrepps erum byrjaðar að huga að okkar 

árlegu Grímsævintýrum sem verða haldin laugardaginn 10. ágúst í ár. 
 

Tombóla, fjölskylduhátíð handverks- og 
matarmarkaður! 

 
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 

Tekið er við borðapöntunum fyrir markaðinn  

á netfangið helga@midengi.is 

Fylgstu með viðburðinum á Facebook –  

Grímsævintýri á Borg 2019 

@kvenfelagrimsneshrepps 

mailto:helga@midengi.is
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Tombólan á Borg 

Síðan 1926 

 
Á 100 ára afmæli Kvenfélags Grímsneshrepps mun félagið 

halda sína árlegu og víðfrægu tombólu í 94. sinn.  
Margar skemmtilegar uppákomur, sögur og minningar  

eru til af tombólunni á Borg. 
 

Viltu leggja okkur lið í ár með vinningum? Endilega hafðu 
samband við okkur hjá kvenfélaginu og við munum glaðar 

taka á móti þínu framlagi :) 
 

Allur ágóðinn af Tombólunni rennur til góðgerðar- og 
líknarmála. Síðustu 5 ár hafa safnast um 3 milljónir sem 

hafa runnið til góðra málefna innanlands. 
 

Umsjónarkonur Tombólunnar 2019 eru: 
Díana Símonardóttir s. 856-2719 

Sigríður Þorbjörnsdóttir s. 861-6069 
 

 

@kvenfelagrimsneshrepps 
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Fyrir liggur bréf frá Bergsteini Jónssyni framkvæmdarstjóra 
UNICEF á Íslandi dags. 22. maí 2019 þar sem sveitarfélög eru 
hvött til að setja sér heildstætt og samræmt verklag vegna gruns 
um ofbeldi og vanrækslu fyrir allar stofnanir sem starfa með 
börnum. Bréfið lagt fram til kynningar.  

 

13. 1904013 – Minni- Bær land (192690); Umsókn um 
byggingarleyfi; Sumarhús.  

Í framhaldi af afgreiðslufundi byggingarfulltrúa dags. 16. apríl 
2019, er lögð fram umsókn Önnu Kristínar Geirsdóttur, móttekin 
02. apríl 2019, um skráningu á þegar byggðu sumarhúsi 62,1 m2, 
á landi Minni-Bæjar (L192690) í Grímsnes- og Grafningshreppi. 
Landið er skv. þjóðskrá skráð „Annað land“ og er óráðin stærð 
(ca. 20ha). Ekki liggur fyrir gildandi deiliskipulag á svæðinu. 

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við að byggingarfulltrúi gefi út 
byggingarleyfi. Ekki er talin þörf á grenndarkynningu.  

 

14. Beiðni frá Sýslumanninum á Suðurlandi um umsögn vegna 
leyfis til reksturs gististaðar í flokki II í Stofusundi 1, Grímsnes
- og Grafningshreppi.  

Fyrir liggur bréf frá Sýslumanninum á Suðurlandi, dagsett 13. maí 
2019 um umsögn vegna leyfis til reksturs gististaðar í flokki II í 
Stofusundi 1, Grímsnes- og Grafningshreppi. Sveitarstjórn frestar 
afgreiðslu málsins. 

 

15. Beiðni frá Sýslumanninum á Suðurlandi um umsögn vegna 
leyfis til reksturs gististaðar í flokki II í Þóroddsstaðir lóð 2, 
Grímsnes- og Grafningshreppi.  

Fyrir liggur bréf frá Sýslumanninum á Suðurlandi, dagsett 20. maí 
2019 um umsögn vegna leyfis til reksturs gististaðar í flokki II í 
Þóroddsstaðir lóð 2, Grímsnes- og Grafningshreppi. Sveitarstjórn 
frestar afgreiðslu málsins. 

 

16. Beiðni frá Sýslumanninum á Suðurlandi um umsögn vegna 
leyfis til reksturs gististaðar í flokki II í Þóroddsstaðir lóð 4, 
Grímsnes- og Grafningshreppi.  
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Fyrir liggur bréf frá Sýslumanninum á Suðurlandi, dagsett 27. maí 
2019 um umsögn vegna leyfis til reksturs gististaðar í flokki II í 
Þóroddsstaðir lóð 4, Grímsnes- og Grafningshreppi. Sveitarstjórn 
frestar afgreiðslu málsins. 

17. Beiðni frá Sýslumanninum á Suðurlandi um umsögn vegna 
leyfis til reksturs gististaðar í flokki II í Þóroddsstaðir lóð 7, 
Grímsnes- og Grafningshreppi.  

Fyrir liggur bréf frá Sýslumanninum á Suðurlandi, dagsett 20. maí 
2019 um umsögn vegna leyfis til reksturs gististaðar í flokki II í 
Þóroddsstaðir lóð 7, Grímsnes- og Grafningshreppi. Sveitarstjórn 
frestar afgreiðslu málsins. 

 

18. Beiðni frá Sýslumanninum á Suðurlandi um umsögn vegna 
leyfis til reksturs gististaðar í flokki II í Þóroddsstaðir lóð 21, 
Grímsnes- og Grafningshreppi.  

Fyrir liggur bréf frá Sýslumanninum á Suðurlandi, dagsett 20. maí 
2019 um umsögn vegna leyfis til reksturs gististaðar í flokki II í 
Þóroddsstaðir lóð 21, Grímsnes- og Grafningshreppi. Sveitarstjórn 
frestar afgreiðslu málsins. 

 

19. Bréf frá orlofsnefnd húsmæðra í Árnes- og Rangárvallasýslu 
ásamt skýrslu um starfsemi þess og ársreikningi fyrir árið 
2018. 

Fyrir liggur bréf frá orlofsnefnd húsmæðra í Árnes- og 
Rangárvallasýslu, dagsett 14. maí 2019 ásamt skýrslu um starfsemi 
þess og reikningi fyrir árið 2018. Lagt fram til kynningar. 

 

20. Bréf frá Minjastofnun Íslands um undirbúning tillögu að 
friðlýsingu Laxabakka, Öndverðarnesi 2.  

Fyrir liggur bréf frá Kristínu Huld Sigurðardóttur og Pétri H. 
Ármannssyni fyrir hönd Minjastofnunar Íslands dags. 21. maí 2019 
þar sem lagt er til að Laxabakki, Öndverðarnesi 2, fyrrum 
sumarhús Ósvalds Knudsen verði friðað. Sveitarstjórn gefst kostur 
á að koma á framfæri formlegum og efnislegum athugasemdum við 
friðlýsingartillöguna og friðlýsingarskilmála. Lagt fram til 
kynningar. 
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Ath.  
breyttur opnunartími á sunnudögum og lengdur 

sumartíminn til 30. september. 

www.sveitir.is 
Upplýsingar um ferðaþjónustu og  

viðburði í Uppsveitunum. 
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Kerhólsskóli óskar eftir að ráða tómstunda 
og félagsmálafræðing í frístund  

fyrir skólaárið 2019-20 
 
 
Um er að ræða 50% stöðu í frístund frá kl. 12.15- 16.15. 
Frístund er starfrækt eftir grunnskóla á daginn  
fyrir 1. - 4. bekk. 

 
Vænst er af umsækjendum: 

• Góðrar færni í samskiptum  
• Menntun í tómstundar og félagsmálafræði æskileg 
• Frumkvæði í starfi, faglegs metnaðar og ábyrgðar 
• Sjálfstæði og skipulagðra vinnubragða 
• Sveigjanleika og góðrar færni í samskiptum. 
• Góðrar íslenskukunnáttu  
• Framtakssemi og jákvæðni. 
• Vilja til að gera góðan skóla betri. 

 
Ef ekki fæst tómstunda og félagsmálafræðingur verður 
leiðbeinandi ráðin í starfið. 
 
Umsækjandi þarf að geta byrjað 15. ágúst 2019  
 
Umsækjendur þurfa að sýna fram á hreint sakavottorð  
Umsóknarfrestur  er til 1. ágúst 2019 
 
Nánari upplýsingar gefur Jóna Björg Jónsdóttir skólastjóri í 
síma 480-5520, 863-0463. Umsóknir með upplýsingum um 
menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila berist til 
skólastjóra jonabjorg@kerholsskoli.is  
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21. Leiðbeiningar handa sveitarfélögum um nafngiftir býla, gatna, 
sveitarfélaga og náttúrufyrirbæra frá Stofnun Árna 
Magnússonar í íslenskum fræðum.  

Fyrir liggur bréf frá Aðalsteini Hákonarsyni verkefnisstjóra á 
nafnfræðisviði hjá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 
dags. 26. apríl 2019 þar sem verið er að kynna Leiðbeiningar 
handa sveitarfélögum um nafngiftir býla, gatna, sveitarfélaga og 
náttúrufyrirbæra. Lagt fram til kynningar. 

  

22. Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga um 
samstarfsvettvang sveitarfélaganna fyrir heimsmarkmiðin og 
loftslagsmál.  

Fyrir liggur bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga um 
samstarfsvettvang sveitarfélaganna fyrir heimsmarkmiðin og 
loftslagsmál dags. 24. maí 2019 þar sem boðað er til stofnfundar 
samstarfsvettvangs ásamt því að óskað er eftir tengilið. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að Ása Valdís Árnadóttir verði 
tengiliður. 

 

23. Bréf frá Karli Björnssyni framkvæmdarstjóra Sambands 
íslenskra sveitarfélaga þar sem sveitarfélög eru hvött til að 
taka Grænbókina um stefnu um málefni sveitarfélaga til 
umræðu og kynnt er minnisblað framkvæmdarstjóra um 
Grænbókina.  

Fyrir liggur bréf frá Karli Björnssyni framkvæmdarstjóra 
Sambands íslenskra sveitarfélaga dags. 29. maí 2019 þar sem 
sveitarfélög eru hvött til að taka Grænbókina um stefnu um málefni 
sveitarfélaga til umræðu og kynnt er minnisblað 
framkvæmdarstjóra um Grænbókina. Bréfið lagt fram til 
kynningar. 

 

24. Beiðni Atvinnuveganefndar Alþingis um umsögn á frumvarpi 
til laga um matvæli (sýklalyfjanotkun), 753. mál.  

Frumvarp lagt fram til kynningar. 

25. Beiðni Velferðarnefndar Alþingis um umsögn á tillögu til 
þingsályktunar um hagsmunafulltrúa aldraðra, 825. mál. 

Þingsályktun lögð fram til kynningar. 

mailto:jonabjorg@kerholsskoli.is
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26. Beiðni Velferðarnefndar Alþingis um umsögn á tillögu til 
þingsályktunar um stöðu barna 10 árum eftir hrun, 256. mál.  

Þingsályktun lögð fram til kynningar. 

 

27. Beiðni Velferðarnefndar Alþingis um umsögn á frumvarpi til 
laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 
100/2007 (hækkun lífeyris), 844. mál.  

Frumvarp lagt fram til kynningar. 

 

28. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir til samráðs mál nr. 
135/2019, „Verkefni nefndar um stofnun þjóðgarðs á 
miðhálendinu“.  

Fyrir liggur að birt er til umsagnar frá Umhverfis- og 
auðlindarráðuneytinu verkefni nefndar um stofnun þjóðgarðs á 
miðhálendinu. Lagt fram til kynningar. 

29. Birt til umsagnar frá Samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytinu grænbók um stefnu ríkisins í 
málefnum sveitarfélaga.  

Fyrir liggur að birt er til umsagnar frá Samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytinu grænbók um stefnu ríkisins í málefnum 
sveitarfélaga. Oddvita falið að skila inn umsögn. 

Til kynningar  

√ Sorpstöð Suðurlands. Fundargerð 280. stjórnarfundar 14.05.2019. 

√ Heilbrigðisnefnd Suðurlands.  

  Fundargerð 196. stjórnarfundar 09.05 2019. 

√ Skógræktarritið, 1.tbl. Skógræktarfélag Íslands. 

√ Ég og þú, yfirlit yfir skráningu einstaklinga 2018, Þjóðskrá Íslands. 

√ Ársskýrsla Þjóðskrá Íslands 2018. 

√ Ársskýrsla Byggðastofnun 2018.  

√ Ársreikningur Límtré Vírnet ehf. 2018. 

Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl. 12:00 
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Elsa Jónsdóttir 

Sími 864-4642 

TEK AÐ MÉR MARGSKONAR EINFALDAN SAUMASKAP 

 

Saumakompan 
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Dagarnir liðu svo við alls kyns skemmtileg heit. Nokkrar konur 
heimsóttu safn gyðinga sem heitir Polin Muzeum og er frekar nýtt af 
nálinni í borginni. Skemmtilegt safn sem óhætt er að mæla með. 
Auðvitað var svo rápað í einhverjar búðir og gerð góð kaup nema hvað. 
Ein kona keypti til dæmis efni í metravís í jakka á soninn til að 
útskrifast í, önnur rakst á spariskó á einskonar matarmarkaði í bland við 
annað. Síðasta daginn sem var 1. maí straujuðum við svo nokkrar í 
góðan göngutúr í Łazienki lystigarðinn, skoðuðum sýningu með brjóst 
höggmyndum og nutum þess bara að vera í góðu veðri og vera til ásamt 
öðrum Pólverjum á þessum alþjóðlega frídegi. Þær sem ekki gengu 
sóluðu sig heima við hótel og höfðu það skemmtilegt. Rúsínan í 
pylsuendanum má svo segja að hafi verið að við kynntumst honum 
„Pétri frænda“ og fjölskyldu hans. En hann er sannarlega frændi einnar  
félagskonunnar og komst að því eftir krókaleiðum frá Íslandi að 
frænkan og fullt af kvenfélagskonum væru á svæðinu. Hann gerði sér þá 
lítið fyrir og sat fyrir frænkunni upp á hóteli og gerði gott betur en að 
heilsa upp á hana. Okkur var öllum boðið á vinnustað hans eða 
lögfræðistofu sem hann rekur og þaðan fór hann svo með okkur á 
matarmarkað. Að lokum fengum við matar heimboð til þessa geðþekka 
manns og konu hans. Það var vel heppnað og gaman að koma inn á 
heimili í ókunnri borg. Ekki spillti fyrir að maturinn var góður og 
umhverfið fallegt. 

Að kveldi 1. maí var svo haldið heim og óhætt að segja að Pólland hafi 
staði undir væntingum og allir glaðir en þreyttir þegar í Grímsnesið 
góða var aftur komið. Ferðfélögum þökkum við góða og skemmtilega 
ferð og alltaf er það svo að félagarnir eru það skemmtilegasta. 

Fyrir hönd ferðanefndar Póllandsferðar Kvenfélags Grímsneshrepps  

Anna Margrét Sigurðardóttir 
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FUNDARGERÐ.  

 

459. fundur sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps var haldinn í 
stjórnsýsluhúsinu Borg, miðvikudaginn 19. júní 2019 kl. 9.00 f.h.  

 

Fundinn sátu: 

Ása Valdís Árnadóttir  

Björn Kristinn Pálmarsson 

Steinar Sigurjónsson í fjarveru Smára Bergmann Kolbeinssonar 

Ingibjörg Harðardóttir 

Bjarni Þorkelsson 

 

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ingibjörg Harðardóttir 

 

Oddviti leitar afbrigða við útsenda dagskrá. 

Samþykkt samhljóða. 

a) Bréf frá Brynjólfi Hjartarsyni f.h. Samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytis vegna stjórnsýslukæru á álagningu 
vatnsgjalds. 

 

1. Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps           
frá 3. júní 2019.    

Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá              
3. júní 2019 liggur frammi á fundinum. 

2. Fundargerðir.  

a) Fundargerð 80. fundar fræðslunefndar Grímsnes- og 
Grafningshrepps, 7. maí 2019. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 
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 b) Fundargerð 81. fundar fræðslunefndar Grímsnes- og 
Grafningshrepps, 4. júní 2019. 

Mál nr. 4 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar. 

Lögð fram 81. fundargerð fræðslunefndar Grímsnes- og 
Grafningshrepps, dags. 4. júní 2019. Eftirfarandi dagskrárliður 
þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar; 

Mál nr. 4: Framkvæmdir á  skólalóð og húsnæði yfir 
sumartímann. 

Kynnt voru þau atriði sem þarfnast úrbóta, bæði hvað varðar 
viðhald og viðbætur á skólalóð og húsnæði. Sveitarstjóra falið 
að vinna að úrlausn málsins í samstarfi við skólastjóra og í 
samræmi við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. 

c) Fundargerð 29. fundar æskulýðs- og 
menningarmálanefndar Grímsnes- og Grafningshrepps,           
23. maí 2019. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

d) Fundargerð 30. fundar æskulýðs- og 
menningarmálanefndar Grímsnes- og Grafningshrepps,           
11. júní 2018. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

e) Fundargerð 178. fundar Skipulagsnefndar Uppsveita,                    
12. júní 2019.  

Mál nr. 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 25 þarfnast staðfestingar 
sveitarstjórnar. 

Lögð fram 178. fundargerð Skipulagsnefndar Uppsveita,               
dags. 12. júní 2019. Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast 
afgreiðslu sveitarstjórnar; 

Mál nr. 14: 1905064 - Nesjar L170882 og Nesjar Klumbunes 
L194990; Klumba; Sameining og breytt skráning lóðar. 

Fyrir liggur umsókn Péturs J. Jónassonar, dags. 17. maí 2019 um 
að sameina lóðirnar Nesjar Klumbunes L199490 og lóðina Nesjar 
L170882 í eina lóð sem verður eftir mælingar 54.000 m2. Gunnar 
Jónasson eigandi lóðarinnar Nesjar Klumbunes L199490 hefur 
afsalað lóðinni til Péturs. Umsækjandi óskar eftir að hin nýja 
sameinaða lóð fái heitið Klumba og landnr. verði L 170882. Fyrir  
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síðar í annarri máltíð gerði einnig sósuskortur vart við sig. En, sinn er 
siður í hverju landi og ekki allir jafn rjóma og sósuglaðir og Íslendingar. 
Eftir máltíðina í gamla bænum römbuðu konur um bæinn og nokkrar 
kíktu inn á hönnunarmarkað. Þar var samankomið mikið af ungu fólki 
með ýmsan varning til að kynna og sumir að selja. Fuglar úr ýmsum 
gerðum af við, gerðu mikla lukku og þær konur sem ekki fóru á þennan 
markað þennan dag skelltu sér daginn eftir. Þær gerðu sér lítið fyrir og 
versluðu upp lagerinn hjá fuglamanninum sem án efa hugsar fallega til 
íslenskra kvenna héðan í frá.  

Á degi tvo var hoppað upp í rútu og haldið til hallar sem er í Wilanów. 
Þar skoðuðum við garð hallarinnar og fengum svo fróðlega og 
skemmtilega leiðsögn um höllina. Leiðsögumaðurinn okkar var lífleg 
og skemmtileg ung kona sem sagði okkur þá ástarsögu sem fylgir 
þessari höll ásamt því að benda okkur á ýmislegt sem annars hefði farið 
fram hjá okkur t.d. á veggjum og í loftum. Það er nefnilega ekki alltaf 
einungis fagurfræði sem ræður því hvað ratar í verk listamanna. Þegar 
skoðunarferðinni lauk tók við okkur maður klæddur upp á fornan 
fallegan hátt. Hann leiddi okkur inn í skólastofu í höllinni þar sem hann 
dró upp fjaðurpenna og sýndi okkur ýmislegt sem tengist skrautskrift og 
síðan var farið í það að reyna sig við ósköpin með fjaðurpenna og bleki. 
Ekki var laust við að minningar um skriftartíma liðinnar tíðar skutu upp 
í kollinum. En viðfangsefnið var skemmtilegt og eiginlega svolítið 
viðeigandi í þessu umhverfi enda kveikti þetta í nokkrum konum. 
Raddir heyrðast um það að eignast svona penna og reyna frekar við 
verkefnið þegar heim væri komið. Við fengum líka hálfgert 
heimaverkefni með okkur að kennslustund lokinni. Eftir alla þessa 
dagskrá var sest niður að snæðingi og allt gott um það að segja fyrir 
utan smá sósuleysi sem áður hefur verið nefnt.  

Næstu daga áttum við svo fyrir okkur sjálfar en fórum þó prúðbúnar að 
kveldi þriðja dags á veitingastaðinn Pod Gigantami sem er gamall 
fallegur veitingastaður með heilmikla sögu. Þar sátum við í sér sal og 
borðuðum fallegan og góðan mat með sósu í þetta sinn og öllu 
tilheyrandi. Minnistætt verður úr Gala kvöldverði sagan á bak við ný 
klipptu pólsku Önnu okkar. Hún hafði undirbúið heima á Íslandi 
heimsókn á hárgreiðslustofu í Varsjá til að gefa hár frá sér í 
hárkollugerð fyrir fólk sem glímir við krabbamein. Hárgjöfin var gefin í 
nafni Kvenfélagsins og ekki laust við að við værum hrærðar og stoltar 
af þessu óvænta framtaki. Þetta kvöld var skemmtilegt og ekki spilltu 
fyrir allar þeir brandarar sem sagðir voru og ótæmandi brunnur hjá 
sumum kvennanna.  
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Póllandsferð Kvenfélags Grímsneshrepps vorið 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þann 27. apríl lögðu 26 konur úr Kvenfélagi Grímsneshrepps upp í 
fræðslu og skemmtiferð til Varsjá í Póllandi. Sú yngsta var 28 ára og sú 
elsta 87 ára og geri aðrir betur. Þetta var ekki fyrsta ferð Kvenfélagsins 
á erlenda grundu því við höfum farið í slíkar ferðir öðru hverju til að 
verðlauna okkur fyrir vel unnin störf og stuðla að meiri samheldni í 
félaginu. En í ár var ríkulegt tilefni til að lyfta sér upp því Kvenfélagið 
okkur varð 100 ára í apríl síðastliðnum. Óhætt er að segja að það sé 
sannarlega búið að skila góðu starfi í þágu sveitunganna í þessa heilu 
öld og látið gott af sér leiða víða í samfélaginu.  

Það var engin tilviljun að við völdum að heimsækja Pólland í þetta 
skipti en tvær pólskar konur eru í félaginu. Önnur þeirra eða Anna 
Katarzyna Wozniczka tók beiðni okkar um að vera i ferðanefnd vel og 
sá um tengsl út til Póllands og ýmiskonar skipulag. Það varð okkur afar 
farsælt og við Anna Margrét Sigurðardóttir, Sigríður Þorbjörnsdóttir og 
Laufey Guðmundsdóttir sem vorum með Önnu í nefndinni þökkum 
henni fyrir vel unnin störf og að hafa leitt okkur í gegnum góða ferð.  

En þá að sjálfu ævintýrinu. Eftir næturflug með Wizz Air var skriðið 
inn á hótel og sumar hvíldu sig ögn áður en haldið var í gamla bæinn til 
að næra sig og skoða sig um. Þessi fyrsta máltíð var með pólsku sniði 
eða pierogi og bigos og féll kannski ekki öllum fullkomlega í geð en var 
forvitnilegt. Sumar veinuðu sárt eftir rjóma eða ís með eftirréttinum og  
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 liggur samþykki aðliggjandi lóðarhafa 

Sveitarstjórn telur meðfylgjandi gögn ekki fullnægjandi. 
Skipulagsfulltrúa falið að ræða við umsækjanda. 

Mál nr. 15: 1905072 - Grafningsvegur efri (nr. 360-02);           
Frá Úlfljótsvatni og austan Hagavíkur; Endurbygging og 
lagning slitlags; Framkvæmdaleyfi. 

Fyrir liggur umsókn Erlings Jónssonar, dags. 27. maí 2019 f.h. 
Vegagerðarinnar um framkvæmdaleyfi vegna 
enduruppbyggingar vegakafla Grafningsvegar (nr. 360-02) frá 
Úlfljótsvatni að Hagavík. Framkvæmdin er framhald af fyrri 
framkvæmd frá Nesjavöllum að Hagavík. Einnig er sótt um leyfi 
til efnistöku úr Króksnámu fyrir allt að 15.000 m3. Fyrir liggur 
afstaða Skipulagsstofnunar um að framkvæmdin skuli ekki háð 
mati á umhverfisáhrifum. 

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að gefið verði út 
framkvæmdaleyfi fyrir umræddri vegaframkvæmd. Þá þurfa að 
liggja fyrir umsagnir frá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands og 
Minjastofnunar Íslands. Jafnframt leggur sveitarstjórn áherslu 
á mikilvægi þess að leggja reiðveg meðfram Grafningsvegi efri. 

Mál nr. 16: 1905077 - Úlfljótsvatn L170830; Slóðagerð og 
TTS flekkjun; Framkvæmdaleyfi. 

Fyrir liggur umsókn Brynjólfs Jónssonar, dags. 27. maí 2019 
fyrir hönd Skógræktarfélags Íslands um framkvæmdaleyfi fyrir 
lagningu vinnuslóða og TTS flekkjunar vegna gróðursetningar 
á Loftlagsskógi Kolviðar. 

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að gefið verði út 
framkvæmdaleyfi fyrir umræddri framkvæmd, með fyrirvara um 
umsögn Skipulagsstofnunar um hvort framkvæmdin falli undir 
mat á umhverfisáhrifum. Þá þurfa að liggja fyrir umsagnir frá 
umsagnaraðilum. 

Mál nr. 17: 1905050 - Neðra-Apavatn L168269; Neðra-
Apavatn 1; Stofnun lóðar. 

Fyrir liggur umsókn frá Magnúsi Grímssyni, Magnúsi H. 
Jónssyni og Sigurlín Grímsdóttur  um stofnun lóðar utan um 
íbúðarhús og útihús að Neðra-Apavatni L168269 í Grímsnes- 
og Grafningshreppi. Óskað er eftir að lögbýlisréttur fylgi 
stofnun lóðarinnar. Stærð spildunnar verður 86.633 m2.  
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Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við stofnun lóðarinnar og 
gefur jákvæða umsögn um að lögbýlisrétturinn fylgi með. 

Mál nr. 18: 1905055 - Krókur L170822; Verslunar- og 
þjónustusvæði; Aðalskipulagsbreyting. 

Fyrir liggur umsókn Bærings B. Jónssonar, f.h. Suðurdals ehf. 
um breytingu á gildandi aðalskipulagi Grímsnes- og 
Grafningshrepps. Jafnframt er lagður fram uppdráttur Glámu 
Kím vegna málsins. Breytingin felur í sér afmörkun fyrir nýtt 
verslunar- og þjónustusvæði V10 í landi Króks. Um verður að 
ræða svæði til afþreyingar fyrir ferðamenn í tengslum við 
nýtingu á heitu vatni úr borholu í landinu. Þá mun núverandi 
afmörkun frístundasvæðis F5 verða minnkað. 

Sveitarstjórn vísar umsókninni til nánari skoðunar við 
endurskoðun aðalskipulags. 

Mál nr. 19: 1902005 - Kóngsvegur 16A (L169544); Umsókn 
um byggingarleyfi; Sumarhús. 

Lögð er fram að nýju umsókn Áslaugar Ásgeirsdóttur,                  
dags. 4. febrúar 2019 um byggingarleyfi til að byggja sumarhús 
á tveimur hæðum 287,3 m2 á sumarhúsalóðinni Kóngsvegur 
16A í Grímsnes- og Grafningshreppi. Ein athugasemd barst 
vegna grenndarkynningar. 

Sveitarstjórn samþykkir byggingaráform umsækjanda þar sem 
athugasemdir sem bárust vegna grenndarkynningar teljast ekki 
vera þess eðlis að þær rýri gæði nágranna. Fyrirvari skal þó 
gerður um að öll lýsing utanhúss skal vera óbein og jarðlæg. Þá 
er byggingarfulltrúa veitt heimild til að gefa út byggingarleyfi. 

Mál nr. 25: 1905004F – Afgreiðslur byggingarfulltrúa –              
19 – 101.  

Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa                    
frá 29. maí 2019. 

f) Fundargerð 36. fundar stjórnar samtaka orkusveitarfélaga, 
17. maí 2019. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

g) Fundargerð stjórnarfundar Bergrisans, 27. maí 2019. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 
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3. Endurskoðun aðalskipulags Grímsnes- og Grafningshrepps. 

Farið var yfir stöðu á endurskoðun aðalskipulagsins. Á fundinn 
komu Pétur H. Jónsson skipulagshönnuður, Haraldur Sigurðsson 
skipulagshönnuður, Rúnar Guðmundsson skipulagsfulltrúi og 
Sigurður Hreinsson aðstoðarmaður skipulagsfulltrúa. 

4. Lántaka Brunavarna Árnessýslu hjá Lánasjóði sveitarfélaga. 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða eftirfarandi bókun: 

Grímsnes- og Grafningshreppur samþykkir hér með að veita 
einfalda ábyrgð vegna lántöku Brunavarna Árnessýslu hjá 
Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð  15.000.000 kr. til 10 ára, í 
samræmi við skilmála láns af eigin fé með föstum verðtryggðum 
vöxtum eins og þeir verða á þeim tíma er lánið er tekið. Er ábyrgð 
þessi veitt sbr. heimild í 2. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 
138/2011, og er hún óskipt (in solidum) gagnvart kröfuhafa, en 
innbyrðis skiptist hún í hlutfalli við eignarhluti í Brunavörnum 
Árnessýslu. Grímsnes- og Grafningshreppur veitir lánasjóðnum 
veð í tekjum sínum til tryggingar þeirri ábyrgð, sbr. heimild í 2. 
mgr. 68. gr. sömu laga. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og 
hvers kyns kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Er lánið tekið til að 
fjármagna kaup á nýrri tankbifreið sbr. 3. gr. laga um stofnun 
opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. 

Grímsnes- og Grafningshreppur skuldbindur hér með 
sveitarfélagið sem eiganda Brunavarna Árnessýslu til að breyta 
ekki ákvæði samþykkta Brunavarna Árnessýslu sem leggur hömlur 
á eignarhald að félaginu að því leyti að félagið megi ekki fara að 
neinu leyti til einkaaðila. 

Fari svo að Grímsnes- og Grafningshreppur selji eignarhlut í 
Brunavörnum Árnessýslu. til annarra opinberra aðila, skuldbindur 
Grímsnes- og Grafningshreppur sig til að sjá til þess að jafnframt 
yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta. 

Jafnframt er Ingibjörgu Harðardóttur kt. 020371-4639 veitt fullt 
og ótakmarkað umboð til þess að staðfesta f.h. Grímsnes- og 
Grafningshrepps veitingu ofangreindrar ábyrgðar með áritun á 
lánssamninginn. 

5. Bréf frá Lísu Thomsen um Gömlu Borg. 

Fyrir liggur bréf frá Lísu Thomsen, dagsett 1. júní 2019 þar sem 
rakin er saga Gömlu Borgar og athugað er með áhuga  
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sveitarstjórnar að kaupa húsið og varðveita þannig merka sögu 
hússins og sveitarinnar, þannig að sómi sé að. 

Sveitarstjórn frestar afgreiðslu málsins. 

6. Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga um XXXIV. landsþing 
Sambandsins. 

Fyrir liggur bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dagsett 11. 
júní 2019 þar sem tilkynnt er að XXXIV. landsþing Sambandsins 
verði haldið þann 6. september n.k. á Grand Hótel í Reykjavík.  

Lagt fram til kynningar. 

7. Bréf frá Tónsmiðju Suðurlands með ósk um samstarf. 

Fyrir liggur bréf frá Tónsmiðju Suðurlands, dagsett 27. maí 2019 
þar sem óskað er eftir samstarfi við sveitarfélagið um aukið val er 
kemur að tónlistarnámi í sveitarfélaginu. 

Sveitarstjórn frestar afgreiðslu málsins. 

8. Tölvupóstur frá Ester Önnu Ármannsdóttur þar sem kynntur 
er afrakstur samráðs um lýsingu fyrir gerð 
landsskipulagsstefnu. 

Fyrir liggur tölvupóstur frá Ester Önnu Ármannsdóttur, sviðsstjóra 
stefnumótunar- og þróunarsviðs Skipulagsstofnunar, dags. 5. júní 
2019 þar sem kynntur er afrakstur samráðs um lýsingu fyrir gerð 
landsskipulagsstefnu. Lagt fram til kynningar. 

9. Aðalfundur Eignarhaldsfélags Suðurlands. 

Fyrir liggur bréf frá Bjarna Guðmundssyni f.h. stjórnar 
Eignarhaldsfélags Suðurlands, dagsett 6. júní 2019 um að 
aðalfundur félagsins verði haldinn þann 20. júní n.k. á 
Laugarvatni. Fulltrúi sveitarfélagsins er Smári Bermann 
Kolbeinsson og til vara Björn Kristinn Pálmarsson. Bréfið lagt 
fram til kynningar.  

10. Bréf frá Barða Þórhallssyni þar sem óskað er eftir lækkun 
fasteignagjalda. 

Fyrir liggur bréf frá Barða Þórhallssyni, dagsett 3. júní 2019 þar 
sem óskað er eftir lækkun fasteignagjalda sumarhúss að Oddsholti 
54 vegna nálægðar við háspennulínur og háspennumannvirki. 
Sveitarstjórn hafnar erindinu þar sem fyrir liggur við gerð 
skipulags svæðisins og kaup eignarinnar að háspennumannvirki  
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Heldriborgaraferð 20. júní 
 

Kvenfélagið bauð íbúum 60+ í sveitarfélaginu í árlega 
Heldriborgaraferð í vikunni. Í ár var ekki farið langt heldur 
nærumhverfið skoðað og heimsótt. Við komum við á 
orkusýninguna á Ljósafossi, skoðuðum nýju sýninguna í 
Gestastofu Þingvalla og fengum flotta leiðsögn um svæðið. 
Heimsóttum hellisbúana í Laugarvatnshellum, sóttum okkur 
hverabrauð í Fontana auk þess að sumir skelltu sér í gufu 
og pottana. Við enduðum svo í kvöldmat í Efstadal. 
 
Við fengum frábært veður og frábæra fararstjórn frá Unni 
Halldórsdóttur. 

Kærar þakkir fyrir samveruna 
Laufey og Jóhanna 

 
Hér eru nokkra myndir úr ferðinni, fleiri myndir má finna inni 
á Facebooksíðu félagsins. 
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eru á svæðinu. Jafnframt er tekið tillit til staðsetningar 
háspennumannvirkja við útreikninga á fasteignamati eignarinnar. 

11. Beiðni frá Sýslumanninum á Suðurlandi um umsögn vegna 
leyfis til reksturs veitingastaðar í flokki II í Stofusundi 1, 
Grímsnes- og Grafningshreppi. 

  Fyrir liggur bréf frá Sýslumanninum á Suðurlandi, dagsett                         
13. maí 2019 um umsögn vegna leyfis til reksturs veitingastaðar í 
flokki II í Stofusundi 1, Grímsnes- og Grafningshreppi 

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að leyfið verði veitt með 
fyrirvara um jákvæða umsögn byggingarfulltrúa og Brunavarna 
Árnessýslu. 

12. Beiðni frá Sýslumanninum á Suðurlandi um umsögn vegna 
leyfis til reksturs gististaðar í flokki II í Þóroddsstaðir lóð 2, 
Grímsnes- og Grafningshreppi. 

Fyrir liggur bréf frá Sýslumanninum á Suðurlandi, dagsett 20. maí 
2019 um umsögn vegna leyfis til reksturs gististaðar í flokki II í 
Þóroddsstaðir lóð 2, Grímsnes- og Grafningshreppi. 

Sveitarstjórn gerir athugasemdir við að leyfið verði veitt þar sem 
lóðin er skipulögð sem frístundabyggð en ekki viðskipta- og 
þjónustulóð. Bjarni Þorkelsson vék sæti við afgreiðslu málsins. 

13. Beiðni frá Sýslumanninum á Suðurlandi um umsögn vegna 
leyfis til reksturs gististaðar í flokki II í Þóroddsstaðir lóð 4, 
Grímsnes- og Grafningshreppi. 

Fyrir liggur bréf frá Sýslumanninum á Suðurlandi, dagsett 27. maí 
2019 um umsögn vegna leyfis til reksturs gististaðar í flokki II í 
Þóroddsstaðir lóð 4, Grímsnes- og Grafningshreppi. 

Sveitarstjórn gerir athugasemdir við að leyfið verði veitt þar sem 
lóðin er skipulögð sem frístundabyggð en ekki viðskipta- og 
þjónustulóð. Bjarni Þorkelsson vék sæti við afgreiðslu málsins. 

14. Beiðni frá Sýslumanninum á Suðurlandi um umsögn vegna 
leyfis til reksturs gististaðar í flokki II í Þóroddsstaðir lóð 7, 
Grímsnes- og Grafningshreppi. 

Fyrir liggur bréf frá Sýslumanninum á Suðurlandi, dagsett 20. maí 
2019 um umsögn vegna leyfis til reksturs gististaðar í flokki II í 
Þóroddsstaðir lóð 7, Grímsnes- og Grafningshreppi. 
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Sveitarstjórn gerir athugasemdir við að leyfið verði veitt þar sem 
lóðin er skipulögð sem frístundabyggð en ekki viðskipta- og 
þjónustulóð. Bjarni Þorkelsson vék sæti við afgreiðslu málsins. 

 

15. Beiðni frá Sýslumanninum á Suðurlandi um umsögn vegna 
leyfis til reksturs gististaðar í flokki II í Þóroddsstaðir lóð 21, 
Grímsnes- og Grafningshreppi. 

Fyrir liggur bréf frá Sýslumanninum á Suðurlandi, dagsett 20. maí 
2019 um umsögn vegna leyfis til reksturs gististaðar í flokki II í 
Þóroddsstaðir lóð 21, Grímsnes- og Grafningshreppi. 

Sveitarstjórn gerir athugasemdir við að leyfið verði veitt þar sem 
lóðin er skipulögð sem frístundabyggð en ekki viðskipta- og 
þjónustulóð. Bjarni Þorkelsson vék sæti við afgreiðslu málsins. 

16. Önnur mál. 

a) Bréf frá Brynjólfi Hjartarsyni f.h. Samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytis vegna stjórnsýslukæru á 
álagningu vatnsgjalds.  

Fyrir liggur bréf frá  Brynjólfi Hjartarsyni f.h. Samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytis, dags. 12. júní 2019 þar sem tilkynnt 
er um stjórnsýslukæru vegna álagningar vatnsgjalds á Oddsholt 
26.  

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að fela lögmanni 
sveitarfélagsins, Óskari Sigurðssyni hrl. að gæta hagsmuna 
sveitarfélagsins. 

 

Til kynningar  

√ SASS.  Fundargerð 546. stjórnarfundar 16.05 2019. 

√ Samband íslenskra sveitarfélaga.   

  Fundargerð 871. stjórnarfundar, 29.05 2019. 

 

Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl. 14:35 
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Sumartiltekt 
 

Lögbýlum og fyrirtækjum í Grímsnes- og 
Grafningshreppi býðst að fá til sín annars vegar 

járnagám og / eða timburgám í júlí 
 
 

Miðað er við að hver gámur geti verið á staðnum  
í allt að 7 daga. 

 

Panta þarf gámana annað hvort í síma 480-5500 eða 
með tölvupósti á gogg@gogg.is 

 

Gámarnir eru endurgjaldslausir í tilefni af 
hreinsunarátakinu Hreint Suðurland sem 

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands hefur umsjón með. 

 
Getraunanúmer UMF. Hvatar er  

 
809 

 
Styðjum okkar félag þegar við tökum þátt í getraunum. 
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Hreinsunarátak um Hreint Suðurland 

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands kynnir átakið Hreint 
Suðurland sem er hreinsunarátak miðað að lóðum og 
lendum í umdæminu. 

Átakið er áskorun til lóðarhafa, íbúa og landeigenda á 
Suðurlandi, að þeir gangi í það að hreinsa af lóðum 
sínum og lendum, allt það sem getur valdið ónæði, 
mengun eða lýti á umhverfinu. Jafnframt verður hægt að 
krefjast lagfæringa og viðgerða á lóðum, girðingum og 
mannvirkjum ef nauðsynlegt þykir, auk þess sem heimilt 
er að láta fjarlægja númerslausar bifreiðar og bílflök og 
sambærilega hluti að undangenginni viðvörun á, kostnað 
eigenda. Í reglugerðum segir: 
-Umráðamönnum lóða er skylt að halda þeim hreinum 
og snyrtilegum. 
-Eigandi eða umráðamaður húss eða mannvirkis skal 
halda eigninni hreinni og snyrtilegri ásamt tilheyrandi 
lóð og girðingum, þannig að ekki valdi öðrum ónæði.  
-Bannað er að skilja eftir, flytja, dreifa eða geyma hluti, 
búnað eða tæki á þann hátt að valdið geti skaða, mengun 
eða lýti á umhverfinu. Þetta gildir jafnt um smærri sem 
stærri hluti. 
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Pokana sem nota á í   
brúntunnuna er hægt að fá frítt í 

Sundlauginni á Borg 
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