Desember 2020

Jólapistill
Grímsnes- og Grafningshreppur
óskar íbúum sínum og gestum

Gleðilegra jóla og
farsældar á nýju ári

Kæru sveitungar og aðrir.
Síðasta ár hefur heldur betur verið óvenjulegt miðað við
önnur ár sem ég hef upplifað. Satt best að segja finnst mér
mjög skrýtið að setjast niður til að skrifa jólapistil þegar
maður hefur meira og minna hugsað sömu hugsunina meiri
hluta ársins, þ.e. hvenær fellur allt í eðlilegt horf á ný. Það
má meira segja taka svo sterkt til orða að maður sé næstum
farinn að hlakka meira til að fá aftur eðlilegt líf en til jólanna.
Við höfum ábyggilega velflest upplifað talsverða óvissu og
óöryggi undanfarin misseri sem er mjög skiljanlegt á
þessum skrýtnu tímum. Í augnablikinu sjáum við ekki alveg
fyrir endann á þeim tíma, af því að þrátt fyrir að búið sé að
þróa bóluefni við þessari blessuðu kórónuveiru, þá vitum við
ekki nákvæmlega hvenær bóluefnið lendir á litlu eyjunni
okkar. Því er það þannig að nú sem aldrei fyrr þurfum við að
huga vel að okkur sjálfum, fólkinu í kringum okkur, njóta
samvista við okkar nánasta fólk og vera jákvæð. Margir
finna fyrir einverunni og sakna þess að komast ekki á
mannamót, sumir upplifa þetta sem krefjandi tíma þar sem
hömlurnar í samfélaginu hafa talsverð áhrif á hið daglega líf,
bæði í vinnu og einkalífi og enn öðrum finnst gott að verið
sé að hægja á þjóðfélaginu. Við upplifum öll mismunandi
tilfinningar og okkur ber að virða þær allar og ef við teljum
þörf á því þá eigum við líka að ræða þær.
Það sem af er ári hefur öll starfsemi sveitarfélagsins verið
heldur óvenjuleg og raskast talsvert mikið vegna veirunnar.
Við sem samfélag erum einstaklega heppin með það
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starfsfólk sem vinnur fyrir okkur því allir hafa tekið þessum
röskunum og hömlum með þolinmæði og þrautseigju. Við
erum öll að leitast við að lifa í nýju umhverfi, sem kallar á
nýjar lausnir. Þessu til stuðnings er gaman að segja frá því
að hinu árlega jólahlaðborði sveitarfélagsins var skipt út
fyrir jólafjarborð sem tókst með eindæmum vel, þar sem
starfsmenn fengu sendan jólamat og hittust fyrir framan
tölvuskjái. Þar fengu þau síðan kennslu í
vinnustaðahrekkjum og tóku svo þátt í spurningakeppni.
Alveg sama hvað, þá líður senn að jólum sem verða
væntanlega óvenjuleg líkt og margt annað þetta árið.
Ég vona heitt og innilega að við náum öll að njóta
aðventunnar og nýta okkur þetta breytta snið okkur í hag,
skapa nýjar jólahefðir og njóta enn frekar notalegra
samvista með okkar nánustu. Við erum Íslendingar og
miðað við Íslendingasögurnar þá höfum við nú upplifað
tímanna tvenna og ég trúi því að við komumst í gegnum
þetta eins og annað. Ég held að ekkert verði eins og það
var en við munum finna leiðir til að samræma breytta tíma
við þá gömlu.
Mér finnst viðlagið í senn koma jólin með
Sigríði Beinteinsdóttur eiga ágætlega við hér og nú:
Ég hlakka til, ég hlakka svo til,
ég hlakka svo mikið til þess.
Ég hlakka til, ég hlakka svo til,
ég hlakka svo mikið til þess að
senn koma jólin, hingað í húsið mitt.
Að lokum vil ég þakka öllu samstarfsfólki mínu hjá
sveitarfélaginu fyrir gott samstarf á árinu og óska öllum
sveitungum mínum og velunnurum Grímsnes- og
Grafningshrepps gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.
Ása Valdís Árnadóttir, oddviti
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493. fundur Sveitarstjórnar
Grímsnes– og Grafningshrepps
4. nóvember kl. 10:00 - 13:25
Stjórnsýsluhúsinu Borg
Fundinn sátu:
Ása Valdís Árnadó r í arfundarbúnaði
Björn Kris nn Pálmarsson í arfundarbúnaði
Smári Bergmann Kolbeinsson í arfundarbúnaði
Ingibjargar Harðardó ur í arfundarbúnaði
Bjarni Þorkelsson í arfundarbúnaði
Fundargerð ritaði: Ingibjörg Harðardó r
Oddviti leitar afbrigða.
a)
Verðkönnun í ráðgjöf vegna undirbúnings að útboði á sorphirðu.
1. Fundargerðir
a)
Fundargerð 204. fundar Skipulagsnefndar Uppsveita,
21. október 2020.
Mál nr. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 og 32 þarfnast staðfestingar
sveitarstjórnar.
Lögð fram 204. fundargerð Skipulagsnefndar Uppsveita, dagsett
21. október 2020. Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast afgreiðslu
sveitarstjórnar;
Mál nr. 20: 2010050 - Kringla 4 L227914; Vegaframkvæmdir;
Framkvæmdaleyfi.
Lögð fram til kynningar útgáfa framkvæmdaleyfis vegna veglagningar í
landi Kringlu 4. Í framkvæmdinni felst veglagning á grunni samþykkts
deiliskipulags fyrir svæðið.
Mál nr. 21: 2010071 - Krókur L170822; Gufuaflsvirkjun á
Folaldahálsi; Skilgreining iðnaðarsvæðis; Deiliskipulag.
Lögð er fram skipulags- og matslýsing vegna breytinga á aðskipulagi
Grímsnes- og Grafningshrepps og nýs deiliskipulags að Króki L170822.
Umsækjandi er Suðurdalur ehf. Innan lýsingar kemur m.a. fram að
fyrirhugað sé að reisa 3,9 MW gufuaflsvirkjun. Gert er ráð fyrir að á
svæðinu verði 3 borholur ásamt gufuskilju, gufuháf ásamt gufulögnum og
öðrum búnaði gufuaflsvirkjunar auk stöðvarhúss og kæliturna.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða skipulagslýsingu til kynningar og
umsagna í samræmi við 30. og 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Mál nr. 22: 2010032 - Stóra-Borg lóð 13 L218057; Pallur og kúlutjald;
Fyrirspurn.
Lögð er fram fyrirspurn frá Ögmundi Gíslasyni vegna áætlana um að
setja upp kúlutjöld og palla á landi nr. 13 við Stóruborg.
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Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að fela oddvita að afla frekari
upplýsinga.
Mál nr. 23: 2010046 - Efri-Brú Sökk lóð 5 L198862; Frístundalóð í
íbúðalóð; Aðalskipulagsbreyting.
Lögð er fram umsókn ásamt tillögu frá Landhönnun slf. f.h. Ara
Sigurðssonar er varðar breytingu á aðalskipulagi Grímsnes- og
Grafningshrepps. Í breytingunni felst að 2 ha spildu í landi Efri-Brúar er
breytt úr frístundasvæði í íbúðarsvæði.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að vísa málinu til umræðu í
endurskoðun aðalskipulagsins.
Mál nr. 24: 2010042 - Efri-Brú Sökk lóð 5 L198862; Frístundalóð í
íbúðalóð; Deiliskipulagsbreyting.
Lögð er fram umsókn frá Landhönnun slf. f.h. Ara Sigurðssonar er
varðar breytingu á deiliskipulagi að Efri-Brú lóð 5. Í breytingunni felst að
2 ha spildu í landi Efri-Brúar breytist úr frístundalóð í íbúðarlóð.
Sveitarstjórn hafnar erindinu samhljóða þar sem það er ekki í samræmi
við gildandi aðalskipulag.
Mál nr. 25: 2008091 - Grýluhraun 1, 3 og 5; Farborgir; Sameining
lóða; Deiliskipulagsbreyting.
Lögð er fram að nýju umsókn vegna sameiningar lóða að Grýluhrauni
1,3 og 5. Samhliða eru lagðar fram athugasemdir umsækjanda og
lóðarhafa við fyrri afgreiðslu skipulagsnefndar og sveitarstjórnar.
Sveitarstjórn ítrekar fyrri bókun sína vegna málsins og bendir á að þótt
svo að helsta markmið ákvæða aðalskipulags sé að ekki sé heimiluð
fjölgun lóða innan þegar skipulagðra frístundasvæða að þá eigi ákvæði
þetta sannarlega við einnig vegna sameiningar á lóðum. Slíkt er
fordæmisgefandi gagnvart sambærilegum beiðnum og þarf því að huga
vel að því að slíkar heimildir séu vel rökstuddar. Séu veittar heimildir
fyrir sameiningum lóða óháð rökstuðningi gerir það sveitarstjórn erfitt
fyrir gagnvart beiðnum sem er eingöngu ætlað að losna undan
sameiginlegum kostnaði innan sumarhúsahverfa eða til að auka
byggingarheimildir innan lóða byggi þær á nýtingarhlutfalli.
Mál nr. 26: 2006012 - Gilvegur 3 L194826; Ormstaðir; Breyting á
byggingarskilmálum; Deiliskipulagsbreyting.
Lögð er fram athugasemd umsækjanda vegna bókunar frá 201. fundi
skipulagsnefndar sem sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps
staðfesti á fundi sínum þann 16.9.2020. Innan athugasemdar er gerð
athugasemd við ákvörðun skipulagnefndar um að takmarka
byggingarmagn svæðisins við 140 fm. þar sem sótt var um að
byggingarheimild yrði 200 fm. samkvæmt umsókn. Umsækjandi telur að
lóðin beri meira byggingarmagn í samræmi við nýtingarhlutfall 0,03.
Sveitarstjórn lagði til breytta skilmála vegna deiliskipulagsbreytingar á
490. fundi sveitarstjórnar. Var þeim ætlað að taka mið af
athugasemdum sem bárust á auglýsingatíma skipulagsins og beiðni
umsækjanda um aukningu á byggingarheimildum. Í því fólst m.a. að
stærð sumarhúss á lóð takmarkist við 140 fm og aukahúss á lóð við 40
fm. Heildar byggingarmagn innan lóða fari þó aldrei fyrir 0,03.

Að auki er ekki lagt bann við 15 fm. smáhýsum sbr. gr. 2.3.5
byggingarreglugerðar er varðar minniháttar framkvæmdir undanþegnar
byggingarleyfi. Hámarks byggingarmagn innan lóða geti því orðið allt að
195 fm eða að öðrum kosti upp að nýtingarhlutfalli 0,03. Stærðir lóða
innan deiliskipulagsins eru á bilinu 4.800-50.000 fm. og á því hámarks
nýtingarhlutfall 0,03 við innan lóða á skipulagssvæðinu. Er því almennt
verið að auka byggingarheimildir innan svæðisins um sem nemur 80 fm
frá núgildandi skipulagsskilmálum. Sveitarstjórn telur ekki ástæðu til að
auka heimildir innan svæðisins enn frekar enda samræmist það illa
þeirri byggð sem fyrir er innan svæðisins. Almennt eru ekki settir fram
sérstakir skilmálar fyrir stakar lóðir innan skipulagssvæða.
Mál nr. 27: 1910010 - Tjarnarhólar; Útivistar og göngusvæði;
Deiliskipulag.
Lagt er fram deiliskipulag fyrir Tjarnarhóla, útivistar og göngusvæði, eftir
auglýsingu ásamt athugasemdum og umsögnum sem bárust á
auglýsingatíma skipulagsins.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að fresta afgreiðslu málsins.
Lögmanni sveitarfélagsins, Óskari Sigurðssyni hrl. og skipulagsfulltrúa
falið að skoða nánar athugasemdir sem bárust á auglýsingatíma
skipulagsins.
Mál nr. 28: 2010070 - Krókur L170822; Gufuaflsvirkjun á
Folaldahálsi; Skilgreining iðnaðarsvæðis; Aðalskipulagsbreyting.
Lögð er fram skipulags- og matslýsing vegna breytinga á aðalskipulagi
Grímsnes- og Grafningshrepps og nýs deiliskipulags að Króki L170822.
Umsækjandi er Suðurdalur ehf. Innan lýsingar kemur m.a. fram að
fyrirhugað sé að reisa 3,9 MW gufuaflsvirkjun. Gert er ráð fyrir að á
svæðinu verði 3 borholur ásamt gufuskilju, gufuháf ásamt gufulögnum
og öðrum búnaði gufuaflsvirkjunar auk stöðvarhúss og kæliturna.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða skipulagslýsingu til kynningar og
umsagna í samræmi við 30. og 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Mál nr. 32: 2010003F - Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 20-129
Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 21. október
2020.
b) Fundargerð 21. fundar stjórnar Bergrisans, 12. október 2020.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
c)
Fundargerð fundar lögreglustjóra með bæjar- og
sveitarstjórum, 20. október 2020.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
d) Fundargerð 10. fundar stjórnar Brunavarna Árnessýslu,
25. september 2020.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
e)
Fundargerð 11. fundar stjórnar Brunavarna Árnessýslu,
29. september 2020.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
f)
Fundargerð 12. fundar stjórnar Brunavarna Árnessýslu,
8. október 2020.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
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g)
Fundargerð 3. fundar um svæðisskipulag fyrir
Suðurhálendið, 7. október 2020.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
h) Fundargerð 889. fundar stjórnar Sambands íslenskra
sveitarfélaga, 16. október 2020.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
2. Fundartími sveitarstjórnar.
Oddviti leggur fram tillögu um að fundartími sveitarstjórnar taki
breytingum fram til 1. apríl 2021. Í stað þess að fundirnir verði fyrsta og
þriðja miðvikudag hvers mánaðar kl. 9.00 eins og samþykkt um stjórn
og fundarsköp Grímsnes– og Grafningshrepps segir til um, verði
fundirnir þess í stað kl. 13.00 þá sömu daga eftir aðstæðum.
Fundartíma hverju sinni skal tilkynna í fundarboði, sem skal sent út ekki
síðar en tveimur sólarhringum fyrir fund líkt og samþykktin kveður á um.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða breytinguna.
3. Skipurit og starfslýsing sveitarstjóra.
Fyrir liggja drög að skipuriti sveitarfélagsins og starfslýsingu
sveitarstjóra. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi drög.
4. Lántaka Brunavarna Árnessýslu vegna kaupa á stigabíl.
Lögð er fram bókun vegna lántöku Brunavarna Árnessýslu hjá
Lánasjóði sveitarfélaga í tengslum við kaup á stigabíl;
Sveitarfélagið Grímsnes- og Grafningshreppur samþykkir hér með að
veita einfalda ábyrgð vegna lántöku Brunavarna Árnessýslu hjá
Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 100.000.000 kr., í samræmi við
skilmála láns til ársins 2034 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. Lánið er tekið í tvennu lagi, 30 millj.kr. á árinu
2020 og 70 millj.kr. á árinu 2021.
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 nýjum stigabíl til
slökkvistarfa 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. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða bókunina.
5. Bréf frá Óskari Magnússyni f.h. Kerfélagsins ehf. vegna
skipulagsmála við Kerið
Fyrir liggur bréf frá Óskari Magnússyni f.h. Kerfélagsins ehf. dags.
18. október 2020 þar sem óskað er eftir því að sérstaða Kersins verði
nánar áréttuð í hverfisverndarákvæðum svæðisins (H1) í aðalskipulagi
Grímsnes- og Grafningshrepps. Þar komi m.a. skýrt fram að
einvörðungu verði heimil ein aðkoma að Kerinu í samræmi við þegar
samþykkt deiliskipulag Kersins og að óheimilt verði að reisa mannvirki
á efstu brún Kersins.
Sveitarstjórn vísar málinu til umfjöllunar hjá skipulagsnefnd.
6. Vöktun Þingvallavatns.
Fyrir liggur erindi frá Jónu Kolbrúnu Sigurjónsdóttur, verkefnastjóra
rekstrarsviðs hjá Þjóðgarðinum á Þingvöllum dags. 26. október 2020,
þar sem óskað er eftir aukaframlagi frá aðstandendum vöktunarinnar til
þess að hægt sé að ljúka verkefninu.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða umbeðið viðbótarframlag.
7. Bréf frá Hannesi Lárussyni f.h. Íslenska bæjarins ehf. þar sem
óskað er eftir niðurfellingu fasteignagjalda.
Fyrir liggur bréf frá Hannesi Lárussyni f.h. Íslenska bæjarins ehf. dags.
26. október 2020 þar sem óskað er eftir niðurfellingu fasteignagjalda af
fasteigninni F220-8648. Fasteignin var friðlýst af menntamálaráðherra
þann 5. maí 2020 og er óskað eftir niðurfellingu fasteignagjalda ásamt
endurgreiðslu þeirra fasteignagjalda sem greidd hafa verið síðan
friðlýsing var undirrituð.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að fresta afgreiðslu málsins.
8. Bréf frá Páli Helga Möller vegna flóða á Nesvegi í Vaðnesi.
Fyrir liggur bréf frá Páli Helga Möller, dags. 23. október 2020 um flóð á
Nesvegi í Vaðnesi. Forsagan er sú að á undanförnum árum hafa orðið
nokkur flóð á svæðinu við Nesveg og því hafa frístundahúsaeigendur á
svæðinu verið að skoða möguleika á framkvæmdum til að reyna að
bæta úr aðstæðum. Í greindu bréfi er óskað eftir að sveitarfélagið finni
ásættanlega lausn til að koma í veg fyrir frekari flóð. Deiliskipulag fyrir
sumarhúsasvæði í Vaðnesi var samþykkt í sveitarstjórn þann 4. október
2005. Á þeim tíma var í gildi fjarlægðarregla í þágildandi
skipulagsreglugerð nr. 400/1998 varðandi nálægð mannvirkja við ár og
vötn. Samkvæmt nefndri reglugerð skyldi gæta að því að byggja ekki
nær vötnum, ám eða sjó en 50m og að ekki yrði hindruð leið
fótgangandi meðfram þeim, skv. ákvæði gr. 3.1.4. og gr. 4.15.2. Við
gerð gildandi deiliskipulags var fylgt greindri 50 metra fjarlægðarreglu
við afmörkun byggingarreita á svæðinu. Þessi sama regla er í gildandi
skipulagsreglugerð
nr. 90/2013 gr. 5.3.2.14. Af því leiðir að við
meðferð og afgreiðslu deiliskipulagsins fylgdi sveitarfélagið fyrirmælum
laga og reglugerða varðandi fjarlægðarmörk bygginga frá ám og
vötnum. Að því sögðu, þá er sveitarfélagið sjálft meðeigandi að
dæluskúr á svæðinu og sem meðeigandi byggingar á svæðinu er það
reiðubúið til þess að að
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fara yfir þessi mál á svæðinu með bréfriturum og öðrum
fasteignareigendum á svæðinu.
9. Starfsskýrsla og ársreikningur Hestamannafélagsins Trausta
fyrir árið 2019.
Fyrir liggur starfsskýrsla og ársreikningur Hestamannafélagsins Trausta
fyrir árið 2019.
Lagt fram til kynningar.
10. Beiðni félagsmálaráðuneytisins um þátttöku í tilraunaverkefni
varðandi móttöku flóttafólks.
Fyrir liggur bréf frá félagsmálaráðuneytinu dags. 26. október 2020, þar
sem óskað er eftir sveitarfélögum til þátttöku í tilraunaverkefni á vegum
ráðuneytisins sem felst í móttöku flóttafólks. Um er að ræða
reynsluverkefni til eins árs.
Lagt fram til kynningar.
11. Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga um XXXV. landsþing
Sambandsins.
Fyrir liggur bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dags. 16. október
2020 þar sem tilkynnt er að XXXV. landsþing Sambandsins verði haldið
rafrænt þann 18. desember n.k.
Lagt fram til kynningar.
12. Fyrirspurn Jóns Þóris Frantszonar, forstjóra Íslenska
Gámafélagsins ehf., um afdrif úrgangs í sveitarfélaginu.
Fyrir liggur bréf frá Jóni Þóri Frantzsyni forstjóra Íslenska
Gámafélagsins ehf. f.h. félagsins, dags. 23. október 2020 þar sem lögð
er fram fyrirspurn um afdrif almenns úrgangs sem safnast í
sveitarfélaginu.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að fela oddvita að afla frekari gagna
hjá Terra.
13. Bréf frá Landvernd um vindorku á Íslandi.
Fyrir liggur bréf frá Auði Önnu Magnúsdóttur framkvæmdastjóra
Landverndar dags. 12. október 2020, þar sem kynnt er skýrsla sem
unnin var af Landvernd um virkjun vindorku á Íslandi.
Lagt fram til kynningar.
14. Tölvupóstur frá Önnu G. Björnsdóttur hjá Sambandi íslenskra
sveitarfélaga um málþing um íbúasamráð.
Fyrir liggur tölvupóstur frá Önnu G. Björnsdóttur, sviðsstjóra þróunar- og
alþjóðasviðs hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga dags. 26. október
2020, þar sem kynnt er málþing um íbúasamráð sem haldið verður á
vefnum 9. nóvember n.k.
Lagt fram til kynningar.
15. Tölvupóstur frá Maríu Ingibjörgu Kristjánsdóttur hjá Sambandi
íslenskra sveitarfélaga um stöðuskýrslu uppbyggingarteymis
félags- og atvinnumála í kjölfar Covid-19.
Fyrir liggur tölvupóstur frá Maríu Ingibjörgu Kristjánsdóttur hjá Sambandi
íslenskra sveitarfélaga þar sem kynnt er stöðuskýrsla teymis um
uppbyggingu félags- og atvinnumála í kjölfar COVID-19.
Lagt fram til kynningar.

16. Beiðni Stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis um umsögn
á frumvarpi til laga um breytingu á lögum um kosningar til
Alþingis, nr. 24/2000 (jöfnun atkvæðavægis), 27. mál.
Frumvarpið lagt fram til kynningar.
17. Beiðni Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis um umsögn
á tillögu til þingsályktunar um upplýsingamiðlun um
heimilisofbeldismál, 85. mál.
Þingsályktunartillagan lögð fram til kynningar.
18. Beiðni Velferðarnefndar Alþingis um umsögn á frumvarpi til
laga um almannatryggingar (hækkun lífeyris), 25. mál.
Frumvarpið lagt fram til kynningar.
19. Beiðni Velferðarnefndar Alþingis um umsögn á frumvarpi til
laga um almannatryggingar (skerðing á lífeyri vegna búsetu),
28. mál.
Frumvarpið lagt fram til kynningar.
20. Beiðni frá Velferðarnefnd Alþingis um umsögn á frumvarpi til
laga um skrá yfir störf hjá sveitarfélögum sem heimild til verkfalls
nær ekki til, 206. mál.
Frumvarpið lagt fram til kynningar.
21. Beiðni frá Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis um umsögn
á frumvarpi til laga um fjarskipti, 209. mál.
Frumvarpið lagt fram til kynningar.
22. Barnvænt sveitarfélag – kynning frá Unicef.
Sveitarstjórn fékk kynningu frá fulltrúum Unicef á Íslandi um verkefnið
„Barnvæn sveitarfélög“.
23. Önnur mál.
a)
Verðkönnun í ráðgjöf vegna undirbúnings að útboði á
sorphirðu.
Fyrir liggja tilboð í ráðgjöf vegna undirbúnings að útboði á sorphirðu.
Fjögur tilboð bárust, frá Eflu hf. kr. 4.776.108, Berki Brynjarssyni
kr. 3.003.900, Mannviti hf. kr. 5.306.000 og Verkís hf. kr. 3.800.000.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að taka lægsta tilboði, frá Berki
Brynjarssyni. Oddvita / sveitarstjóra falið að skrifa undir samninginn.
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Heilsugæslan í Laugarási
Sími stöðvarinnar er 432 2770
Aðalnúmer HSU er 432 2000
Sími Neyðarlínu er 112
Lyfjaendurnýjun er hjá læknariturum kl. 8:00—9:00
í síma 432 2020
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Sveitarfélagið auglýsir til leigu túnin vestan megin við
stjórnsýsluhúsið sumarið 2021 með möguleika á
framlengingu um allt að tvö ár.
Túnin eru samtals um 22 hektarar að stærð og verða
eingöngu leigð til heyskapar.
Önnur notkun er ekki heimil.

494. fundur Sveitarstjórnar
Grímsnes– og Grafningshrepps
18. nóvember 2020 kl. 13:00 - 15:30
Stjórnsýsluhúsinu Borg
Fundinn sátu:
Ása Valdís Árnadó r í arfundarbúnaði
Björn Kris nn Pálmarsson í arfundarbúnaði
Smári Bergmann Kolbeinsson í arfundarbúnaði
Ingibjargar Harðardó r í arfundarbúnaði
Bjarni Þorkelsson í arfundarbúnaði
Fundargerð ritaði: Ingibjörg Harðardóttir

Skila þarf inn tilboði í lokuðu umslagi á skrifstofu
sveitarfélagsins fyrir kl.12:00 miðvikudaginn 16. desember
2020.
Umslög verða opnuð kl.12:00 miðvikudaginn
16. desember 2020.
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1. Kynning frá Markaðsstofu Suðurlands.
Sveitarstjórn fékk kynningu frá Dagnýju Huldu Jóhannsdóttur
framkvæmdastjóra Markaðsstofu Suðurlands á starfsemi stofunnar,
ásamt því að rætt var um fyrirhugaða breytingu Markaðsstofunnar í
Áfangastofu.
2. Fundargerðir
a)
Fundargerð 24. fundar fjallskilanefndar, 19. ágúst 2020.
Oddvita og sveitarstjóra falið að ræða við formann fjallskilanefndar í
samræmi við umræður á fundinum.
b)
Fundargerð 16. fundar húsnefndar Félagsheimilisins Borgar,
2. nóvember 2020.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
c)
Fundargerð 205. fundar Skipulagsnefndar Uppsveita,
11. nóvember 2020.
Mál nr. 14, 15, 16, 17 og 21 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar.
Lögð fram 205. fundargerð Skipulagsnefndar Uppsveita, dagsett
11. nóvember 2020. Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast afgreiðslu
sveitarstjórnar;
Mál nr. 14: 2010089 - Nesjar (L170905); umsókn um byggingarleyfi;
gestahús.
Fyrir liggur umsókn Ólafs Ó. Axelssonar fyrir hönd Ragnheiðar
Haraldsdóttur og Hallgríms Guðjónssonar, móttekin 27.10.2020 um
byggingarleyfi til að byggja gestahús 40 m2 á sumarbústaðalandinu
Nesjar (L170905) í Grímsnes- og Grafningshreppi.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að málið fái málsmeðferð á
grundvelli 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með fyrirvara um
niðurstöðu grenndarkynningar. Berist engar athugasemdir vegna
grenndarkynningar skal málinu vísað til afgreiðslu byggingarfulltrúa.
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Mál nr. 15: 2010091 - Neðan-Sogsvegar 61 L169338; Norðurkot;
Skipting lóðar; Deiliskipulagsbreyting.
Lögð er fram umsókn frá Þrúði Karlsdóttur er varðar uppskiptingu lóðar
Neðan-Sogsvegar 61. Í skiptingunni felst skilgreining núverandi svæðis
sem lóðin tekur til og tillaga að skiptingu hennar.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að fresta afgreiðslu málsins.
Mál nr. 16: 2011007 - Kerhraun C 103,104 L173012;
Úr frístundasvæði í landbúnaðarsvæði; Aðalskipulagsbreyting.
Lögð er fram umsókn frá Bergi Haukssyni lögmanni fyrir hönd Guðfinns
Traustasonar, dagsett 28. október 2020, þar sem óskað er eftir að
aðalskipulagi fyrir lóðina Kerhraun C 103/104 verði breytt úr skipulagðri
frístundalóð í landbúnaðarsvæði, þannig að hægt sé að breyta
sumarhúsalóð í íbúðarhúsalóð. Umsækjandi vísar um frekari rök til lóða
99 og 100 að Snæfoksstöðum og Miðengi 17 og 17a.
Umrædd beiðni felur í sér ósk um breytingu á aðalskipulagi, þar sem
lóð umsækjanda er í skipulagðri frístundabyggð. Samkvæmt 3. mgr.
3. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 hefur sveitastjórn víðtækt vald í
skipulagsmálum innan marka sveitarfélags. Í 1. mgr. 29. og 38. gr.
laganna er kveðið á um að sveitastjórn beri ábyrgð á og annast gerð
aðal- og deiliskipulags. Samkvæmt því heyrir það undir hana að
samþykkja aðalskipulag sem og deiliskipulag, sbr. 20. og 40. til 42. gr.
laganna, og gildir hið sama um breytingar á slíku skipulagi, sbr. 36. og
43. þeirra. Samkvæmt framangreindum ákvæðum á sá sem óskar eftir
slíkri breytingu ekki heimtingu á þeim, heldur er sveitarfélögum falið það
vald, allt eftir skipulagi sveitarfélagsins hverju sinni. Lóðarhafar eiga
þannig ekki einhliða rétt á skipulagsbreytingu óháð afstöðu þeirra sem
hagsmuna eiga að gæta. Endanleg ákvörðun um aðal- og
deiliskipulagsbreytingu er ávallt í höndum sveitastjórnar sem tekur
endanlega skipulagsákvörðun. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að
beiðninni verði hafnað. Lóð umsækjanda er staðsett í mjög stóru hverfi
fyrir skipulagða frístundabyggð. Skipulagssvæðið er í heild um 107
hektarar og telur 130 frístundalóðir á svæðum A, B og C. Sveitarstjórn
telur engar forsendur fyrir því að stök lóð innan frístundasvæðis F24a
verði skilgreind sem landbúnaðarland. Að mati sveitarstjórnar eru helstu
forsendur þess að slíkt sé heimilað að aðkoma verði ekki í gegnum
frístundabyggð frá stofn- eða tengivegi m.t.t. þeirrar þjónustu sem
sveitarfélagið skal veita íbúum með lögheimili innan sveitarfélagsins.
Sveitarstjórn telur jafnframt að sveitarfélagið skuli eftir fremsta megni
leitast við að halda samfellu í landnotkun innan aðalskipulags
sveitarfélagsins. Í umsókninni er vísað til skipulagsbreytinga sem
umsækjandi telur sambærilegar við framlagða umsókn. Sveitarstjórn
tekur ekki undir þau sjónarmið umsækjanda og vísar til ofangreindra
forsenda. Jafnframt bendir sveitarstjórn á að skráning byggingarstigs
sumarhúss á eigninni hjá Þjóðskrá Íslands er ekki það sama og minnst
er á í þessu erindi.
Samkvæmt skráningu hjá Þjóðskrá er byggingarstig sumarhússins stig
4 – fokhelt en í erindinu segir að fullbyggt íbúðarhús sé á eigninni.

Mál nr. 17: 2009015 - Öndverðarnes 1 L168299; Frístundasvæðið
Kambshverfi; Hlíðarhólsbraut 20; Deiliskipulagsbreyting.
Lögð er fram umsókn frá Öndverðarnesi ehf. vegna breytinga á
deiliskipulagi Öndverðarnesi 1. Í breytingunni felst að lega lóðar 20
breytist. Málinu var frestað á 203. fundi nefndarinnar en er nú tekið fyrir
að nýju eftir að uppfærð gögn bárust.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða viðkomandi breytingar á
deiliskipulagi svæðisins. Málið fái málsmeðferð á grundvelli 2. mgr. 43.
gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar óverulega breytingu á
deiliskipulagi. Málið verði grenndarkynnt lóðarhöfum innan
skipulagssvæðisins.
Mál nr. 21: 2010005F - Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 20-130.
Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 4. nóvember
2020.
d)
Fundargerð aðalfundar nefndar oddvita/sveitarstjóra í
yfirstjórn velferðarmála í Árnesþingi (NOS), 22. október 2020.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
e)
Fundargerð aðalfundar Rangárbakka, þjóðaleikvangs
íslenska hestsins ehf, 3. nóvember 2020.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
f)
Fundargerð 6. fundar Almannavarnarnefndar Árnessýslu,
6. nóvember 2020.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
g)
Fundargerð 563. fundar stjórnar SASS, 28. október 2020.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
h)
Fundargerð 890. fundar stjórnar Sambands íslenskra
sveitarfélaga, 2. nóvember 2020.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
3. Staða fjárhagsáætlunar.
Farið var yfir stöðu bókhalds og borið saman við fjárhagsáætlun ársins
2020 eftir fyrstu 10 mánuði ársins.
4. Innri persónuverndarstefna Grímsnes- og Grafningshrepps.
Fyrir liggja drög að innri persónuverndarstefnu Grímsnes- og
Grafningshrepps.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi drög.
5. Aðalfundur Bergrisans bs.
Fyrir liggur að aðalfundur Bergrisans bs. verður haldinn miðvikudaginn
25. nóvember n.k. í fjarfundarbúnaði. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða
að Ása Valdís Árnadóttir og Ingibjörg Harðardóttir verði fulltrúar
sveitarfélagsins á aðalfundinum og Smári Bergmann Kolbeinsson og
Björn Kristinn Pálmarsson til vara.
6. Ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.
Fyrir liggur að tilnefna þurfi fulltrúa sveitarfélagsins á ársfund
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem haldinn verður í dag, 18. nóvember.
Samþykkt er að Smári Bergmann Kolbeinsson verði fulltrúi
sveitarfélagsins.
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7. Bréf frá Hannesi Lárussyni f.h. Íslenska bæjarins ehf. þar sem
óskað er eftir niðurfellingu fasteignagjalda.
Lagt fram að nýju erindi frá Hannesi Lárussyni f.h. Íslenska bæjarins
ehf. dags. 26. október 2020 þar sem óskað er eftir niðurfellingu
fasteignagjalda af fasteigninni F220-8648. Fasteignin var friðlýst af
menntamálaráðherra þann 5. maí 2020 og er óskað eftir niðurfellingu
fasteignagjalda ásamt endurgreiðslu þeirra fasteignagjalda sem greidd
hafa verið síðan friðlýsing var undirrituð.
Sveitarstjórn hafnar samhljóða að fella niður fasteignagjöld af
fasteigninni F220-8648 og bendir eigendum á að hægt er að leita eftir
endurmati á fasteignamati eignarinnar hjá Þjóðskrá Íslands sem og
skráningu á byggingarstigi hjá byggingarfulltrúa.
8. Erindi frá Markaðsstofu Suðurlands er varðar ósk um
endurnýjun samstarfssamnings.
Fyrir liggur bréf frá Markaðsstofu Suðurlands dags. 5. nóvember 2020,
þar sem óskað er eftir því að samstarfssamningur milli
Markaðsstofunnar og sveitarfélagsins verði endurnýjaður óbreyttur til
þriggja ára.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að endurnýja samninginn.
Sveitarstjóra / oddvita falið að annast undirritun samningsins.
9. Beiðni um styrk frá Sjóðnum góða.
Fyrir liggur bréf frá starfshópi Sjóðsins góða dags. 6. nóvember 2020,
þar sem óskað er eftir fjárframlagi frá sveitarfélaginu í sjóðinn. Tilgangur
Sjóðsins góða er að veita þeim sem ekki eiga fyrir nauðþurftum aðstoð
fyrir jólahátíðina.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að styrkja Sjóðinn góða um 500 kr.
á hvern íbúa og eru íbúar sveitarfélagsins 498 talsins,
samtals 249.000 kr.
10. Beiðni um framlag til starfsemi Stígamóta.
Fyrir liggur bréf frá Steinunni Gyðu- og Guðjónsdóttur talskonu
Stígamóta, dags. 9. nóvember 2020, þar sem óskað er eftir fjárstyrk til
reksturs samtakanna á árinu 2021.
Sveitarstjórn hafnar erindinu samhljóða.
11. Beiðni um styrk frá Sólmundi Magnúsi Sigurðarsyni, f.h.
knattspyrnudeildar Íþróttafélags Uppsveita.
Fyrir liggur bréf frá Sólmundi Magnúsi Sigurðarsyni f.h.
knattspyrnudeildar Íþróttafélags Uppsveita, dags. 10. nóvember 2020,
þar sem óskað er eftir styrk að upphæð 200.000 kr. til að halda úti liðum
í íslandsmótinu í knattspyrnu í meistaraflokki karla og 5. flokki karla
næsta sumar, ásamt því að fara á önnur knattspyrnumót með yngri
iðkendur.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að veita umbeðinn styrk.
12. Bréf frá baráttuhópi smærri fyrirtækja, einyrkja og sjálfstætt
starfandi aðila í ferðaþjónustu.
Fyrir liggur bréf frá baráttuhópi smærri fyrirtækja, einyrkja og sjálfstætt
starfandi aðila í ferðaþjónustu, dags. 3. nóvember 2020, þar sem lögð
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að bregðast við rekstrarvanda fyrrnefndra aðila í kjölfar Covid-19.
Lagt fram til kynningar.
13. Bréf frá AOPA á Íslandi - Félagi flugmanna og
flugvélaeigenda, vegna fyrirhugaðs vindorkugarðs á Mosfellsheiði.
Fyrir liggur bréf frá AOPA á Íslandi, Félagi flugmanna og
flugvélaeigenda, dags. 30. október 2020 þar sem lýst er yfir áhyggjum
flugmanna gagnvart fyrirhuguðum vindorkugarði á Mosfellsheiði.
Lagt fram til kynningar.
14. Bréf frá Hildi Jónsdóttur, f.h. Soroptimistaklúbbs Suðurlands,
varðandi verkefnið Sigurhæðir.
Lagt fram að nýju bréf frá Hildi Jónsdóttur f.h. Soroptimistaklúbbs
Suðurlands varðandi verkefnið Sigurhæðir, dags. 14. október 2020, þar
sem óskað er eftir undirbúningsstyrk vegna verkefnisins, sem og að
verkefninu verði veitt fast fjárframlag á komandi fjárhagsáætlunum.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða stofnstyrk til verkefnisins að fjárhæð
kr. 50.000.
15. Bréf frá Bandalagi háskólamanna (BHM) um styttingu
vinnuvikunnar hjá dagvinnufólki.
Fyrir liggur bréf frá Bandalagi háskólamanna (BHM) dags. 2. nóvember
2020, þar sem minnt er á markmið styttingar vinnuvikunnar og
ávinninginn sem hún mun hafa í för með sér fyrir sveitarfélögin
og starfsfólk þeirra.
Lagt fram til kynningar.
16. Bréf frá aðstandendum verkefnisins Jafnrétti fyrir alla og
Menntavísindasviði Háskóla Íslands um virkt samráð.
Fyrir liggur bréf og handbók frá aðstandendum verkefnisins Jafnrétti fyrir
alla og Menntavísindasviði Háskóla Íslands, dags. 22. október 2020,
þar sem vakin er athygli á skuldbindingum sveitarfélaga um samráð við
fatlað fólk varðandi lagasetningu, stefnumótun og skipulag þjónustu.
Einnig eru kynntar vinnusmiðjur sem boðið verður upp á fyrir
sveitarfélög.
Lagt fram til kynningar.
17. Bréf samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra vegna
minningardags um fórnarlömb umferðarslysa 2020.
Fyrir liggur bréf frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu
dags. 26. október 2020, þar sem upplýst er um minningardag um
fórnarlömd umferðarslysa þann 15. nóvember.
Lagt fram til kynningar.
18. Stöðuskýrsla uppbyggingarteymis félags- og atvinnumála
vegna Covid-19.
Fyrir liggur tölvupóstur frá Maríu Ingibjörgu Kristjánsdóttur hjá Sambandi
íslenskra sveitarfélaga, dags. 6. nóvember 2020, þar sem kynnt er
7. stöðuskýrsla teymis um uppbyggingu félags- og atvinnumála í kjölfar
COVID-19.
Lagt fram til kynningar.
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19. Ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra til að tryggja
starfhæfi sveitarstjórna og auðvelda ákvarðanatöku við stjórn
sveitarfélaga.
Fyrir liggur auglýsing um ákvörðun samgöngu- og
sveitarstjórnarráðherra til að tryggja starfhæfi sveitarstjórna og
auðvelda ákvarðanatöku við stjórn sveitarfélaga. Þar kemur fram að
ráðherra hafi tekið ákvörðun um að framlengja heimild allra
sveitarstjórna, sem veitt var með auglýsingu í Stjórnartíðindum nr.
230/2020, til að víkja tímabundið frá eftirfarandi skilyrðum
sveitarstjórnarlaga til að tryggja starfhæfi sitt og til að auðvelda
ákvarðanatöku við stjórn sveitarfélags, með vísan til VI.
bráðabirgðaákvæðis sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011. Heimildin gildir til
10. mars 2021.
Lagt fram til kynningar.
20. Birt til umsagnar frá Þjóðskjalasafni Íslands drög að reglum
um eyðingu námsmatsgagna afhendingarskyldra aðila.
Drögin lögð fram til kynningar.
21. Beiðni Umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis um umsögn
á tillögu til þingsályktunar um þjóðaratkvæðagreiðslu um framtíð
Reykjavíkurflugvallar, 39. mál.
Þingsályktunartillagan lögð fram til kynningar.
22. Beiðni Efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis um umsögn á
tillögu til þingsályktunar um aðgerðir í þágu sveitarfélaga vegna
heimsfaraldurs kórónuveiru, 43. mál.
Þingsályktunartillagan lögð fram til kynningar.

Nú er opið aftur í heilsumeðferðir á
Heilsustofuna á Laugarvatni.





Jákvæð sálfræði therapy
Markþjálfun
Heilnudd,
Svæðameðferð

Tökum að okkur
STÓR og smá verk:
jarðvinnu - tætingu snjómokstur bílaflutninga,
jarðheflun &
fólksflutninga.

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

Öll almenn lögfræðiþjónusta
Málflutningur – Erfðaskrár – Kaupsamningar –
Landskipti – Skaðabætur – ofl.
Sigurður Jónsson hrl. S: 893-6506
siggi@landlogmenn.is
Sverrir Sigurjónsson hdl. S: 662-4422
sverrir@landlogmenn.is

Auktu vellíðan þína og styrk,
á þessum viðkvæmum tímum.
Hjartanlega velkomin. S. 862-4809

Austurvegi 6, 800 Selfoss
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Íþróttamiðstöðin
Borg

Mánudaga - ﬁmmtudaga kl. 14-22
Föstudaga
LOKAÐ
Laugardaga – Sunnudaga kl. 10 -18
Hæ er að hleypa ofan í laugina

Áramótabrenna og flugeldasýning
verður við golfvöllinn á Borg 31. des.
Kveikt verður í brennu kl . 20:30
Flugeldasala hjálparsveitarinnar Tintrons verður
eins og vanalega á Austurvegi 23 Selfossi.

Styrkjum Björgunarsveitirnar.
Um hátíðarnar.
Lokað verður á Þorláksmessu,
Aðfangadag, Jóladag og
Annan í Jólum.
Einnig Gamlársdag og Nýársdag.
Aðra daga er opið eins og
vetraropnun segir til um.
Heimasíða: www.gogg.is
Ne ang: sundlaug@gogg.is
Sími 480 - 5530

Styrktarreikningur sveitarinnar er
0586-26-456 kt. 490487-1319
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Frá Reiðhöllinni á Flúðum
Stefnt er að því að halda Uppsveitadeildina í vetur
ef allt gengur vel og ekki verða takmarkanir í gangi.
Dagsetningarnar verða:
19. febrúar fjórgangur
26. mars fimmgangur
16. apríl tölt og skeið
Skráning hefst 1. desember og líkur 31. desember.
Ekki verður tekið við skráningum fyrir 1. desember.
Skráning sendist á uppsveitadeild@gmail.com

Tintron gaf endurskinsmerki
Félagar úr Hjálparsveitinni Tintron komu nýlega færandi hendi í
Kerhólsskóla og færðu börnunum í grunnskólanum og
leikskólanum endurskinsmerki að gjöf. Heimsóknin var hluti af
árlegum forvarnarverkefnum sveitarinnar. Mikil ánægja var með
framtakið og ekki síður höfðu nemendur gaman af því að skoða
bíla sveitarinnar. Eftirfarandi tilkynning kom nýlega fram í dagbók
Lögreglunnar á Suðurlandi vegna endurskinsmerkja:
„Lögreglumenn á Suðurlandi vilja hvetja íbúa í umdæminu til
þess að auka notkun endurskinsmerkja. Á eftirlitsferðum sínum
um varðsvæðið hafa lögreglumenn orðið þess áskynja að töluvert
vantar upp á almenna notkun þeirra. Þetta á þó frekar við um þá
sem eldri eru. Víða í umdæminu er lýsing við götur og vegi lítil.
Því sjást gangandi vegfarendur illa í því myrki sem nú er bæði
árdegis og síðdegis.“

Einstaklingur ber ábyrgð á skráningu sinni.
Aldurstakmark keppenda miðast við ungmennaflokk
eins og hann er skilgreindur í lögum LH eða 18 ára.
Deildin er opin og eru 35 sæti í boði.
Með kveðju
Framkvæmdanefndin
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Blóm og krydd &
nýjar kryddafurðir
fyrir jólin!

HEY ÞÚ!!!
Amarillis, Hyasintur,
Túlípanar og
Jólastjörnur
FERSKAR
KRYDDJURTIR
KRYDDSMJÖR
KRYDDOLÍA
PESTÓ

Verið
hjartanlega
velkomin.

Opið er alla virka daga
frá 10 - 14
Lokað um helgar.

669-0108
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Nú er komið að þér
Við Gunnar, Gauti og Matti á elsta stigi í Kerhólsskóla skorum á
ykkur að kaupa eða nota minna af óþarfa vörum/hlutum núna í
desember, sem mun verða mjög erfitt þar sem það er
undirbúningur fyrir jólin hjá öllum. En þess vegna er kannski
mesta þörfin fyrir þessa áskorun. Það mun bæði bæta lífsgæði
okkar til lengri tíma og vernda náttúruna.
Hafðu áhrif!
Við meistararnir í Kerhólsskóla á elsta stigi erum að vinna
lokaverkefni í tengslum við námsefnið Hreint haf. Við viljum
hafa áhrif á fólk í kringum okkur og hvetja það til umhugsunar
um náttúruvernd. Þess vegna ákváðum við Matthías Fossberg,
Viðar Gauti og Gunnar Birkir að senda þessa áskorun á ykkur í
gegnum Hvatarblaðið til að hafa sem mest áhrif í kringum okkur.
Við ætlum að hvetja ykkur til að gera það sama, að hafa áhrif í
kringum ykkur, með því að kaupa/nota minna af óþarfa hlutum og
þannig hafið þið áhrif á allan heiminn. Það er svo margt sem þið
getið komist hjá því að nota, og sérstaklega núna í kringum
hátíðirnar. Gefum upplifun eða eitthvað sem eyðist.
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Einnig má gefa samverustund líkt og fjallgöngu, ferðalag,
spilakvöld, notuð leikföng og bækur, áskrift að tímariti, gjafabréf
eða námskeið. Því allur þessi óþarfi endar úti í náttúrunni okkar.
Og þið vitið öll hvað gerist næst (gróðurhúsaáhrif, bráðnun jökla,
súrnun sjávar og útdauði dýra) þannig tökum okkur á. Við getum
gert þetta í sameiningu.




Vissir þú?
Að ef plast fer í sjóinn brotnar það niður í örplast sem er
u.þ.b. 5 mm á stærð eða minna og þá halda fiskar að það sé
matur og éta það.
Að hver Íslendingur notar að meðaltali 40 kíló af
umbúðarplasti árlega.
Að árið 2050 er áætlað að verði meira af plasti í sjónum en
af fiskum.

Finnum þessar bækur
Ég segi nú stundum, að án sögunnar, værum við ekki að
spígspora um þessa jörð. Það fólk sem ól okkur af sér á líka sína
sögu og þar fram eftir götunum, langt inn í fortíðina. Okkur ber
skylda til að halda frásögnum af verkum og lífi þess til haga, eftir
föngum.
Undanfarin ár hef ég verið að taka saman ýmsar upplýsingar um
Laugarás og er búinn að koma upp vef sem kallast laugaras.is,
sem geymir það sem ég hef tekið saman um þennan
þéttbýliskjarna, sem á sér stutta, en sérstaka sögu.
Hluti af þessari samantekt á að vera nokkurskonar saga
Laugaráslæknishéraðs, sem áður kallaðist
Grímsneslæknishérað, en þar sem uppsveitamenn virðast hafa
komið sér hjá því að vera mikið á síðum dagblaða, þarf að treysta
á þau gögn sem hafa orðið til innan svæðisins, til dæmis
fundargerðabækur.

Erindi mitt við þig er þetta:

Gangi ykkur vel með þetta og gleðileg
jól og farsælt komandi ár.
Kveðja,

Matthías Fossberg, Gunnar Birkir og Viðar Gauti.
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Mig vantar enn bækur sem ná yfir tímabilið frá 1920 – 1935;
það vantar fimmtán mikilvæg ár inn í þessa sögu.
Gögn frá þessum tíma hefur mér ekki tekist að finna, utan
fundargerðabóka hreppsnefndar Biskupstungnahrepps og
Sýslunefndar Árnessýslu. Þar fyrir utan er um að ræða glefsur úr
öðrum bókum sem tengjast uppsveitunum, sem
héraðsskjalasafnið geymir.
Þú ert kannski afkomandi einhverra þeirra forystumanna sem
komu við sögu á þessum tíma og hugsanlega geymir fjölskylda
þín einhver gögn sem þeir létu eftir sig, þar sem ein til tvær litlar
fundargerðabækur gætu leynst. Ert þú til í að leita þessi gögn
uppi, eða láta okkur vita hvar líklegt er að þau sé að finna?
Elsta bókin sem við höfum er ekki nema 11x17 cm að stærð (sjá
meðfylgjandi mynd), svo hér er líklega ekki um að ræða stórar
eða miklar bækur. Mögulega bara eina bók.
Það getur verið, að fundargerðir oddvitanna á þessum tíma, hafi
verið skráðar í fundargerðabók einhverrar hreppsnefndarinnar,
en því miður eru þær einnig ófundnar, utan fundargerðabóka
Biskupstungnahrepps frá þessum tíma. Í þeim er ekki mikið
fjallað um læknishéraðið.
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Til fróðleiks læt ég hér fylgja nöfn forystumanna úr hreppunum
sem komu að læknishéraðinu á árunum 1920-1935. Þeir eru
sannarlega fleiri, en þessar upplýsingar eru úr fundargerðabókum
sýslunefndar Árnessýslu, Biskupstungnahrepps og
oddvitanefndar. Kannski kveikir það í þér
Biskupstungnahreppur
Sr. Eiríkur Þ. Stefánsson, Torfastöðum
Jörundur Brynjólfsson, Múla og Skálholti
Einar Jörundur Helgason, Holtakotum
Jóhann Kr. Ólafsson, Kjóastöðum
Guðjón Rögnvaldsson, Tjörn
Skúli Gunnlaugsson, Bræðratungu.
Hrunamannahreppur
Ágúst Helgason, Birtingaholti
Helgi Ágústsson, Syðra Seli
Gnúpverjahreppur
Sr. Ólafur Briem, Stóra Núpi
Páll Stefánsson, Ásólfssöðum
Grímsneshreppur
Gunnlaugur Þorsteinsson, Kiðjabergi
Magnús Jónsson Klausturhólum
Sr. Guðmundur Einarsson, Mosfelli

Fréttamenn 1. bekkjar
– Pistill um dýr
Við í 1. bekk höfum mikinn áhuga á dýrum.
Nýlega völdum við ný þemu fyrir grænfánavinnuna í
skólanum. Þemun sem við völdum voru ,,Lífbreytileiki“
og ,,Náttúruvernd“, við vonumst til að læra mikið um dýr í
þeirri vinnu.
Við elskum mörg dýr, þau eru sæt og krúttleg.
Við pistlahöfundar eigum bæði kisur sem við kyssum
stundum.
Dýr eru mikilvæg fyrir heiminn, þau eru náttúran og þau
gefa okkur mat. En af hverju erum við að borða dýr?
Við höldum að það hafi byrjað í gamla daga þegar erfitt var
að rækta grænmeti og þá fórum við að borða dýr.
Síðan gerum við það bara ennþá þótt að í dag sé miklu
auðveldara að rækta mikið af grænmeti og óþarfi að borða
kjöt.

Laugardalshreppur
Böðvar Magnússon. Laugarvatni
Teitur Eyjólfsson, Eyvindartungu
Skeiðahreppur
Guðmundur Lýðsson, Fjalli
Brynjólfur Bjarnason, Framnesi
Eiríkur Jónsson, Vorsabæ
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Bókasafn Grímsnes- og
Grafningshrepps
Kl.

Mánud

Þriðjud.

Miðvikud

8:15
Opið
Opið
Opið
8:55 Kennsla
Opið
Kennsla
9:55 Kennsla
Opið
Opið
10:35 Kennsla
Opið
Opið
Eldri
11:15
Kennsla
Opið
borgarar
Eldri
12:00
Lokað
Lokað
borgarar
12:30 Opið eftir
Opið eftir
samkomu Kennsla samkomu
til
lagi
lagi
14:10
15:30
til
Opið
Opið
17:00
Við höldum til dæmis mikið upp á tígrisdýr. Þau eru rándýr
og borða önnur dýr. Þau eru með beittar tennur, heyra vel
og eru með mjög gott lyktarskyn. Þau eru kisa.

Fimmtud

Föstud.

Opið
Opið
Kennsla Kennsla
Opið
Kennsla
Opið
Kennsla
Eldri
Opið
borgarar
Eldri
borgarar
Opið eftir
samkomu
lagi

Opið

Íbúar í dreifbýli
Munið að koma með slökkvitæki heimilisins til okkar í
slökkvistöðina að Árvegi 1 Selfossi.
Starfsmaður Slökkvitækjaþjónustunnar, mun taka á móti
ykkur og skipta út tækjunum og afhenda rafhlöður í
reykskynjara, ykkur að kostnaðarlausu samkvæmt
þjónustusamningi við sveitarfélögin.
Nánari upplýsingar koma fram á
heimasíðu BÁ, www.babubabu.is
eða í síma 4-800-900.

Fréttamenn og fyrirsætur: Henrik Óliver Styrmisson og
Katla Jakobsdóttir
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Opnunartími:
Mánudaga:
Þriðjudaga:
Miðvikudaga:
Fimmtudaga:
Föstudaga:
Laugardaga:
Sunnudaga:

09:30-17:30
09:30-17:30
09:30-17:30
09:30-17:30
09:30-17:30
11:00 -17:30
12:00 -16:00

Opnunartíminn yfir hátíðirnar er:
24. desember LOKAÐ
25. desember LOKAÐ
31. desember OPIÐ 09.30-15
1. jan LOKAÐ
2. jan OPIÐ 11-17:30
Tilboð í desember verða auglýst á facebooksíðu verslunarinnar
www.facebook.com/VersluninMinniBorg Sími: 551-7509
Hlökkum til að sjá ykkur kæru viðskiptavinir.

Viðskiptavinum verslunarinnar sendum við óskir um
gleðileg jól og farsælt nýtt ár, með kærum þökkum fyrir
viðskiptin á árinu sem er að líða.
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Fréttamenn 1. bekkjar

Nemandi Kerhólsskóla kjörin í ungmennaráð
Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna:

Pokarottur í náttúrunni
Mér finnst pokarottur spennandi dýr. Pokarottur eru góð dýr,
en þær geta klórað. Þær vaka á næturnar, svo þær eru
næturdýr. Þær búa í Ástralíu. Þær geta verið alls konar á
litinn, til dæmis gulllitaðar. Þær borða pöddur og stundum
litla fuglsunga. Sjálfar eru þær stundum borðaðar af refum.
Þessi dýr eru miklir einfarar og reka önnur dýr í burtu með
hljóðum. Hljóðin eru svona ,,tss,tss,tss,tss“.

Ingibjörg Elka, nemandi á unglingasstigi, Kerhólsskóla, sem er einn af 12 fulltrúum
Íslands í í ungmennaráð i Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Hún segir að
Kerhólsskóli sé langbesti skólinn, sem hún hefur verið í. Ljósmynd/einkasafn

„Kerhólsskóli er langbestur“, segir Ingibjörg Elka
Pistlahöfundur: Marharyta í 1. bekk.

Saumakompan
TEK AÐ MÉR MARGSKONAR EINFALDAN SAUMASKAP

Elsa Jónsdóttir
Sími 864-4642
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Ingibjörg Elka, nemandi á unglingastigi í Kerhólsskóla, sem býr á
Kringlu II fékk þær fréttir nýlega að hún hafi verið kjörin í
ungmennaráð Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna (SÞ). Ráðið
er skipað 12 börnum á aldrinum 13 til 18 ára en krakkar
allsstaðar af landinu sitja í ráðinu, sem vilja leggja sitt af mörkum
til málefnisins. Framtíðin er sannarlega björt þegar raddir barna
og ungmenna fá að heyrast í mikilvægum málaflokkum. Ingibjörg
Elka svaraði nokkrum spurningum í tilefni af þessum tímamótum.

Hver eru helstu verkefni ráðsins og hvernig fer starfið
fram?
„Við erum búin að hittast á tveimur fundum á Teams og erum að
móta starfið okkar í vetur. Helstu verkefni ráðsins eru að vekja
athygli á Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna á Íslandi og að
rödd barna heyrist þar. Við erum eins og ég sagði að móta starfið
og hvaða áherslur við viljum hafa í vetur. Þetta er á Íslandi,
ungmennaráð Heimsmarkiða SÞ fyrir Ísland. Við munum funda
með ríkisstjórn Íslands.
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Ertu ekki stolt yfir því að hafa verið kjörinn í ráðið og í
hvaða málum ætlar þú helst að beita þér fyrir?
Jú mjög stolt, mér finnst heiður að hafa verið valin úr svona
stórum hópi barna. Ég vil leggja áherslu á markmið 17 um
samvinnu, því án samvinnu allra þá munu markmiðin ekki nást.
Rödd barna verður að vera tekin með í þessari samvinnu.“

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, hvaða markmið
eru það helst og sem eru best áberandi?
„Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru alþjóðleg stefna um
hvernig við viljum að heimurinn okkar líti út. Þau tóku við af
Þúsaldarmarkmiðum SÞ árið 2015 og munu gilda til ársins 2030.
Markmiðin eru 17 og ná yfir eiginlega allt sem okkur dettur í hug,
allt frá því að útrýma hungri til umhverfismála og heilsu.“

Austurvegur 31b, 800 Selfoss

Þú hefur mikinn áhuga á umhverfismálum og að láta
gott af þér leiða. Hefur þú alltaf verið svona eða er
þetta að koma meira og meira eftir að þú verður eldri
eða?
„Mér finnst ég alltaf hafa verið svona, ég hef búið úti um allan
heim og séð fátækt og hungur með eigin augum. Ég flutti til
Afríku þegar ég var 4 ára og mér finnst það hafa haft mikil áhrif á
hvernig ég sé heiminn.“

Svona að lokum, hver eru helstu áhugamál þín og hvað
ætlar þú að verða þegar þú ert orðinn stór?
„Ég elska að föndra og skapa, skrifa og teikna. Auk þess sem ég
hef mikinn áhuga á ljósmyndun og ferðalögum. Ég hef ekki
hugmynd um hvað ég vil verða þegar ég er orðin stór. En eitt
sem ég veit er að ég vil ekki sitja á skrifstofu allan daginn frá 8:00
-16:00. Ég þarf fjölbreytt starf.“

Og eitt í viðbót, hvernig er að vera nemandi í
Kerhólsskóla?
„Ég hef verið í nokkrum skólum og ég er ekki að segja þetta bara
til að segja þetta en Kerhólsskóli er langbestur af þeim. Það er
hugsað rosalega vel um okkur hérna og kennurunum er ekki
sama um okkur. Við erum rosalega lítill og samheldinn hópur og
erum öll góðir vinir,“ segir Ingibjörg Elka.
Viðtal: Magnús Hlynur
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Ungmennafélagið Hvöt
æfingatafla haust 2020
Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur Fimmtudagur
Körfubolti yngri
Florijan

13:3014:30
14:1515:15

Fótbolti eldri
Matthías
Frjálsar
Áslaug

14:3015:30
15:1516:15

Körfubolti eldri
Florijan

Fótbolti
yngri
Matthías

Æfingarnar eru hugsaðar fyrir grunnskólanemendur og
elsta árgang leikskólans og við röðum niður í hópa eftir því
hvernig aldurs samsetning iðkenda er í hverri grein.
Eins og er höfum við eina frjálsíþróttaæfingu í töflunni en
reynum að bæta við hóp ef þörf er á.

Æfingagjald 20.000 á önn óháð fjölda æfinga.

Fjallskil 2020
Reikninga vegna unninna fjallskila þarf að senda inn til
skrifstofu Grímsnes– og Grafningshrepps
í allra seinasta lagi mánudaginn 7. desember 2020
Ritstjóri Hvatarblaðsins er Linda Sverrisdóttir.
Ábyrgðarmaður: Ingibjörg Harðardóttir.
Efni í blaðið þarf að berast fyrir 28. hvers mánaðar á eftirfarandi
netföng: linda@gogg.is eða gogg@gogg.is
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