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Iða Marsibil Jónsdó�r hóf störf sem sveitarstjóri Grímsnes- og 
Grafningshrepps þann 25. júlí síðastliðinn. Hún kemur með ferska 
sýn á verkefnin og hefur hún nú þegar reynst sveitarfélaginu 
öflugur liðsstyrkur í þeim verkefnum sem eru í gangi. Iða starfaði 
sem mannauðs- og skrifstofustjóri hjá Arnarlaxi og tók virkan þá�          
í mikilli uppbyggingu fyrirtækisins á Ves�jörðum. Kjör�mabilið             
2018 – 2022  gengdi Iða embæ� forseta bæjarstjórnar 
Vesturbyggðar og hefur því góða innsýn inn í stjórnsýslu 
sveitarstjórnarmála. Iða er viðskiptafræðingur að mennt og leggur 
stund á MBA-nám við Háskólann í Reykjavík. 
 
Sveitarstjórn hlakkar �l samstarfsins og býður Iðu velkomna �l 
starfa. 
 
Ása Valdís Árnadó�r, oddvi� sveitarstjórnar 
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530. fundur17. ágúst 2022 kl. 09:00 - 10:35 
Stjórnsýsluhúsinu Borg  

 

 

 

 

    

 

 

1. Fundargerðir. 
a) Fundargerð 243. fundar Skipulagsnefndar Uppsveita, 13. júlí 2022. 
Mál nr. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 og 26 þarfnast staðfestingar 
sveitarstjórnar. 
Lögð fram 243. fundargerð Skipulagsnefndar Uppsveita, dagsett 13. júlí 2022. 
Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar; 
Mál nr. 19: Hestur L168251 (lóð 8); Ný lóðamörk og breytt lega 
byggingarreits; Deiliskipulagsbreyting – 2106009. 
Lögð er fram tillaga er varðar breytingu á deiliskipulagi frístundabyggðar í landi 
Hests eftir grenndarkynningu. Í breytingunni felst breyting á lóðamörkum og ný 
lega byggingarreits á lóð 8. Athugasemdir bárust við grenndarkynningu 
málsins sem eru lagðar fram við afgreiðslu málsins ásamt uppfærðum 
gögnum. 
Sveitarstjórn samþykkir framlagt deiliskipulag eftir grenndarkynningu. 
Jafnframt mælist sveitarstjórn til þess að deiliskipulagsbreytingin taki gildi 
með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda og verði send 
Skipulagsstofnun til varðveislu og að þeir sem athugasemdir gerðu við 
grenndarkynningu málsins verði send uppfærð gögn til skoðunar og kynnt 
niðurstaða skipulagsnefndar og sveitarstjórnar. 
Mál nr. 20: Hestur lóð 81 L168587; Byggingarreitur; Deiliskipulagsbreyting 
– 2206102. 
Lögð er fram umsókn frá Rafni Benediktssyni er varðar breytingu á 
deiliskipulagi lóðar Hests lóð 81 L168587. Í breytingunni felst að 
byggingarreitur er skilgreindur í 10 metra fjarlægð frá lóðarmörkum í stað                
15 metra. 

Sveitarstjórn 

 Ása Valdís Árnadóttir 

 Björn Kristinn Pálmarsson 

 Smári Bergmann Kolbeinsson 

 Dagný Davíðsdóttir 

 Ragnheiður Eggertsdóttir 

 Iða Marsibil Jónsdóttir sveitarstjóri 

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Iða Marsibil ónsdóttir 



 

3 

Sveitarstjórn samþykkir viðkomandi breytingar á deiliskipulagi svæðisins með 
fyrirvara um lagfærð gögn. Jafnframt samþykkir sveitarstjórn að málið fái 
málsmeðferð á grundvelli 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar 
óverulega breytingu á deiliskipulagi og að deiliskipulagið verði grenndarkynnt 
aðliggjandi lóðarhöfum. 
 
Mál. nr. 21: Kerhraun C 88 L197677; Bílastæði; Byggingareitur; 
Deiliskipulagsbreyting – 2206111. 
Lögð er fram umsókn frá E. Sigurðssyni ehf. er varðar breytingu á deiliskipulagi 
sem tekur til lóðar Kerhrauns C88 L197677. Í breytingunni felst breyting á 
aðkomu og byggingarreit lóðarinnar. 
Sveitarstjórn samþykkir viðkomandi breytingar á deiliskipulagi svæðisins. 
Jafnframt samþykkir sveitarstjórn að málið fái málsmeðferð á grundvelli                   
2. mgr. 43. gr skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar óverulega breytingu á 
deiliskipulagi og verði grenndarkynnt aðliggjandi lóðarhöfum lóða Kerhrauns 
C89 L197686 og Kerhrauns C101 L173009. 
 
Mál nr. 22: Öndverðarnes 2 lóð (L170138); umsókn um byggingarheimild; 
sumarbústaður – 2206090. 
Fyrir liggur umsókn Sigríðar Ólafsdóttur fyrir hönd Mest ehf., móttekin 
22.06.2022, um byggingarheimild fyrir 236,6 m2 sumarbústað á 
sumarbústaðalandinu Öndverðarnes 2 lóð L170138 í Grímsnes- og 
Grafningshreppi. Fyrir liggur hnitsett lóðarblað vegna afmörkunar lóðarinnar. 
Sveitarstjórn bendir á að nýtingarhlutfall frístundalóða skal ekki fara umfram 
0,03 og að eingöngu er heimilt að byggja eitt sumarhús og eitt aukahús á lóð 
innan frístundalóða sbr. skilmála aðalskipulags. Innan framlagðra gagna virðist 
vera gert ráð fyrir öðru eins húsi innan sömu lóðar til framtíðar sem er umfram 
framangreindar heimildir. 
Sveitarstjórn samþykkir umsóknina og 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. 
 
Mál nr. 23: Kóngsvegur 12A (L1694409); umsókn um byggingarheimild; 
breyta notkun á sumarbústað í bílgeymslu og byggja nýjan sumarbústað – 
2104035. 
Fyrir liggur ný aðalteikning frá Gísla G. Gunnarssyni fyrir hönd Seyluvíkur ehf., 
móttekin 23.06.2022, um byggingarheimild til að breyta notkun á 58,9 m2 
sumarbústað mhl 01, rífa að hluta og endurbyggja í 38,9 m2 bílgeymslu og 
byggja 75,2 m sumarbústað á sumarbústaðalandinu Kóngsvegur 12A L169440 í 
Grímsnes- og Grafningshreppi. 
Sveitarstjórn samþykkir 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. 
 
Mál nr. 24: Ásborgir; Umsókn um deiliskipulagsmál – 2207015.Lögð er fram 
umsókn frá Pétri H. Jónssyni fh. Grímsborga ehf. er varðar nýtt deiliskipulag  
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sem tekur til Ásborga. Skipulaginu er ætlað að taka yfir núgildandi deiliskipulag 
svæðisins m.s.br. 
Sveitarstjórn samþykkir deiliskipulagið og að það verði auglýst á grundvelli          
41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem allar meginforsendur liggja fyrir 
innan aðalskipulags sveitarfélagsins. 
 
Mál nr. 25: Vaðnes; Frístundabyggð; 4. áfangi; Deiliskipulag – 2204055 
Lögð er fram umsókn frá Páli Helga Kjartanssyni er varðar stækkun 
frístundabyggðar að Vaðnesi. Í umsókninni felst að gert er nýtt deiliskipulag 
sem tekur til hluta frístundasvæðis F26 skv. aðalskipulagi Grímsnes- og 
Grafningshrepps. Innan deiliskipulagsins er gert ráð fyrir 65 sumarhúsalóðum á 
54 hektara svæði. 
Sveitarstjórn samþykkir framlagt deiliskipulag til kynningar og umsagna í 
samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með fyrirvara um lagfærð 
gögn. Félagi sumarhúsaeigenda á aðliggjandi svæði verði sérstaklega kynnt 
tillagan sé það til staðar. 
 
Mál nr. 29: Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 22-167 - 2206005F. 
Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 6. júlí 2022. 
 
b) Fundargerð 56. fundar Skólaþjónustu- og velferðarnefndar Árnesþings, 
13. júlí 2022. 
Fundargerðin lögð fram til kynningar. 
 
c) Fundargerð aukaaðalfundar Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs.,                           
16. júní 2022. 
Fundargerðin lögð fram til kynningar. 
 
d) Fundargerð 219. fundar Heilbrigðisnefndar Suðurlands, 29. júní 2022. 
Fundargerðin lögð fram til kynningar. 
 
e) Fundargerð 26. fundar Héraðsnefndar Árnesinga, 30. júní 2022. 
Fundargerðin lögð fram til kynningar. 
 
f) Fundargerð 583. fundar stjórnar Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga,                   
15. júní 2022. 
Fundargerðin lögð fram til kynningar. 
 
2. Starfssamningur oddvita. 
Fyrir liggur starfssamningur við oddvita sveitarfélagsins út                             
kjörtímabilið 2022-2026. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi starfssamning. Sveitarstjóra 
falið að skrifa undir samninginn fyrir hönd sveitarstjórnar. 
Ása Valdís Árnadóttir vék af fundi undir þessum lið. 
 
3. Leigusamningur vegna Kringlumýrar. 
Fyrir liggja drög að leigusamningi vegna fjallaskála í Kringlumýri. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða samninginn og felur sveitarstjóra að 
undirrita hann fyrir hönd sveitarstjórnar. 
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4. Verðfyrirspurn í gerð bílastæðis og stíga við Yndisskógarsvæði. 
Engin tilboð bárust í verkið. 
Sveitarstjórn felur sveitarstjóra og umsjónarmanni framkvæmda og veitna að 
vinna áfram að málinu. 
 
5. Útboð vegna hönnunar á viðbyggingu við íþróttamiðstöð. 
Lagðar fram niðurstöður útboðs vegna hönnunar á viðbyggingu við 
íþróttamiðstöð á Borg. Eitt tilboð barst í verkhlutann frá Verkfræðistofunni Eflu 
að upphæð 46.348.664,- m/vsk, tilboðsáætlun hljóðaði upp á 35.148.000,- m/
vsk. 
Sveitarstjórn samþykkir tilboðið með fyrirvara um yfirferð tilboðs og felur 
sveitarstjóra að undirrita verksamning þegar hann liggur fyrir. 
 
6. Innleiðing hringrásarhagkerfisins starfshópur. 
Kynnt er tillaga að stofnun starfshóps vegna lagabreytinga sem samþykktar 
voru á Alþingi í júní 2021 og munu taka gildi 1. janúar 2023; Lög um breytingu á 
lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um meðhöndlun úrgangs 
og lögum um úrvinnslugjald (EES-reglur, hringrásarhagkerfi). Starfshópurinn er 
skipaður til eins árs. 
 
Í starfshópinn eru tilnefndir: 
Snjólfur Ólafsson, fulltrúi frá Samtökum frístundabyggða í GOGG, 
skammstafað FRÍ-GOGG. 
Henning Leon, umsjónarmaður gámastöðvarinnar Seyðishólum. 
Steinar Sigurjónsson, umsjónarmaður umhverfismála hjá Grímsnes- og 
Grafningshreppi. 
Iða Marsibil Jónsdóttir, sveitarstjóri Grímsnes- og Grafningshrepps. 
Guðmundur Finnbogason, formaður loftslags- og umhverfisnefndar Grímsnes- 
og Grafningshrepps. 
Ása Valdís Árnadóttir, oddviti og fulltrúi E-listans. 
Ragnheiður Eggertsdóttir, fulltrúi frá G-listanum. 
Steinar Sigurjónsson verður jafnframt formaður hópsins. 
Sveitarstjórn staðfestir tilnefningar í starfshópinn og óskar honum góðs gengis 
í þeirri vinnu sem framundan er. 
 
7. Bréf um innleiðingu heimsmarkmiðanna í sveitarfélögum. 
Fyrir liggur bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dagsett 12. júlí 2022 þar 
sem kynntur er upplýsinga og samráðsfundur þann 31. ágúst nk. um framhald 
samstarfs um innleiðingu Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Öllum 
kjörnum fulltrúum sveitarstjórnar er boðið til upplýsinga og samráðsfundar á 
Teams 31. ágúst þar sem farið verður yfir framgang og stöðu innleiðingar í 
þátttökusveitarfélögunum og rætt um möguleika til áframhaldandi stuðnings 
og samstarfs. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að fela sveitarstjóra að vinna málið áfram 
ásamt heilsu- og tómstundafulltrúa. 
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8. Sigurhæðir – matsskýrsla. 
Lögð fram til kynningar skýrslan Frá hugmynd til framkvæmdar sem fjallar um 
helstu niðurstöður ytra mats á verkefninu Sigurhæðir sem er þjónusta fyrir 
þolendur kynbundins ofbeldis á Suðurlandi. 
 
9. Mönnun heilbrigðisstarfsfólks á landsbyggðinni. 
Á fundi bæjarstjórnar Vestmannaeyja þann 5. júlí sl., var til umræðu alvarleg 
staða vegna mönnunar heilbrigðisstarfsfólks á heilsugæslustöðvum á 
landsbyggðinni og lögð fram eftirfarandi bókun: 
„Bæjarstjórn Vestmannaeyja áréttar að jafnt aðgengi allra landsmanna að 
heilbrigðisþjónustu á að vera grundvallaratriði í samfélagsuppbyggingunni. Sú 
er hins vegar ekki raunin fyrir fólk á landsbyggðinni í dag. Heilsugæslan á 
landsbyggðinni er undirmönnuð og aðgengi íbúa að grunnheilbrigðisþjónustu 
er skert. Það þarf að búa þannig um hnútana að heilbrigðisstofnanir á 
landsbyggðinni geti mannað stöður heilbrigðisstarfsfólks þannig að þær geti 
veitt þá grunnheilbrigðisþjónustu sem þeim er ætlað. Þá liggur fyrir að flestar 
flóknar aðgerðir eru í dag einungis framkvæmanlegar á Landspítalanum. Það 
þarf að auka öryggi sjúklinga á landsbyggðinni með því að styrkja og breyta 
fyrirkomulagi sjúkraflugs m.a. með tilkomu sérhæfðrar sjúkraþyrlu og ákveða 
þarf staðsetningu flugvallar í Vatnsmýrinni til framtíðar. Þannig tryggjum við að 
allir landsmenn geti notið þjónustu Landspítalans með fullnægjandi hætti.“ 
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps tekur undir bókunina og vill 
undirstrika þá þörf að öryggi og aðgengi sjúklinga á landsbyggðinni að 
heilbrigðisþjónustu sé bætt. Sveitarstjórn hvetur heilbrigðisyfirvöld til þess að 
bregðast við vandanum og finna lausn til frambúðar. 
 
10. Beiðni frá Sýslumanninum á Suðurlandi um umsögn vegna 
tækifærisleyfis í Þrastalundi, Grímsnes- og Grafningshreppi. 
Fyrir liggur bréf frá Sýslumanninum á Suðurlandi, dagsett 25. júlí 2022, um 
umsögn vegna tækifærisleyfis þann 13. til 14. ágúst í Þrastalundi, Grímsnes- og 
Grafningshreppi. 
Sveitarstjóri sendi umsagnarbeiðni til efnislegrar umfjöllunar með tölvupósti 
dagsettum 10. ágúst 2022. Sveitarstjóra var falið að veita jákvæða umsögn 
fyrir hönd sveitarstjórnar og staðfestir sveitarstjórn hér með umsögn sína. 
 
11. Landssamtök landeigenda á Íslandi. 
Fyrir liggur tölvupóstur frá Óskari Magnússyni formanni Landssamtaka 
landeigenda á Íslandi fyrir hönd stjórnar, dagsettur 28. júlí 2022, þar sem farið 
er yfir mál sem eru efst á baugi hjá samtökunum. 
Lagt fram til kynningar. 
 
12. Styrkbeiðni frá Aflinu. 
Fyrir liggur bréf frá Aflinu, samtökum gegn kynferðis og heimilisofbeldi, dagsett 
4. ágúst 2022, þar sem óskað er eftir styrk vegna reksturs samtakanna. 
Sveitarstjórn hafnar samhljóða styrkbeiðninni. 
 
13. Aðalfundur Vottunarstofunnar Túns ehf. 2022. 
Fyrir liggur fundarboð aðalfundar Vottunarstofunnar Túns ehf. sem haldinn  
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verður 25. ágúst í Reykjavík. Sveitarstjórn tilnefnir Björn Kristinn Pálmarsson til 
fundarsetu fyrir hönd sveitarfélagsins á aðalfundinum. 
 
14. Innviðaráðuneytið kynnir til samráðs mál nr. 11/2022 „Vegvísir að 
vistvænni mannvirkjagerð 2030“ 
Lagt fram til kynningar. 
 
15. Dómsmálaráðuneytið kynnir til samráðs mál nr. 122/2022 „Drög að 
frumvarpi til laga um sýslumann“. 
Lagt fram til kynningar. 

16. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið kynnir til samráðs mál                     
nr. 141/2002 „Áform um breytingu á lögum um menningarminjar – 
aldursfriðun“. 
Lagt fram til kynningar. 

17. Mennta- og barnamálaráðuneytið kynnir til samráðs mál nr. 139/2022 
„Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um búsetu fyrir börn með 
miklar þroska- og geðraskanir, nr. 138/2018“. 
Lagt fram til kynningar. 

18. Mennta- og barnamálaráðuneytið kynnir til samráðs mál nr. 138/2022 
„Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um úrræði á ábyrgð 
sveitarfélaga, nr. 652/2004“ 
Lagt fram til kynningar. 

19. Innviðaráðuneytið kynnir til samráðs mál nr. 142/2022, „Áform um 
frumvarp til laga um breytingu á lögum um Innheimtustofnun sveitarfélaga, 
nr. 54/1971“. 
Lagt fram til kynningar. 

20. Mennta- og barnamálaráðuneytið kynnir til samráðs mál nr. 137/2022, 
„Drög að reglugerð um brottfall reglugerða á sviði barnaverndar“. 
Lagt fram til kynningar. 

21. Mennta- og barnamálaráðuneytið kynnir til samráðs mál nr. 135/2022, 
„Drög að reglugerð um tengiliði og málstjóra“. 
Lagt fram til kynningar. 

Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl.: 10:35. 
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Kæru íbúar,  
 
Nú er liðinn rúmur mánuður frá því ég tók til starfa sem sveitarstjóri.  
 
Þessar vikur hafa verið annasamar og jafnframt skemmtilegar. Hin 
margrómuðu Grímsævintýri heppnuðust virkilega vel og má þakka 
okkar öfluga kvenfélagi fyrir metnaðarfullt starf við allan undirbúning 
og framkvæmd hátíðarinnar.  
 
Nú er kennsla við Kerhólsskóla hafin og aldeilis komið líf í bæinn 
hér í Stjórnsýsluhúsinu, gaman að sjá unga fólkið okkar fara af stað 
inn í veturinn, full áhuga og orku eftir gott sumarfrí. 
 
Á dögunum tókum við upp þá nýbreytni að fara í vettvangsferð um 
sveitarfélagið, það var starfsfólk skrifstofu ásamt kjörnum fulltrúum í 
sveitarstjórn sem fóru í ferðina. Tilgangurinn var að hitta 
forsvarsmenn þessara fyrirtækja og öðlast í leiðinni betri skilning og 
innsýn inn í starfsemi þeirra rekstraraðila sem við höfum á svæðinu. 
Skemmst er frá því að segja að ferðin var vel heppnuð í alla staði 
en við heimsóttum í þetta skiptið Nesjavallavirkjun hvar 
forstöðumenn ON gáfu okkur kynningu á starfseminni og framtíðar 
áformum. Þaðan var haldið í Ljósafossstöð og fengum við góða 
kynningu þar ásamt sýningarferð um virkjunina, starfsemi Fjallalax 
við Hallkelshóla var skoðuð og að endingu heimsóttum við 
Sólheima og fengum að vita meira um starfsemina og sögu 
Sólheima. Pálmar skólabílstjóri keyrði hópinn og var ferðin einnig 
nýtt í að skoða ýmsa innviði, borholur í eigu sveitarfélagsins og 
fleira. Við þáðum svo afbragðs góðar veitingar bæði á Minniborgum 
og Grímsborgum í ferðinni og verður að segjast að það er virkilega 
ánægjulegt að við séum með svo öflug fyrirtæki og þjónustuaðila 
innan sveitarfélagsins.  
Framundan eru svo árlegir viðburðir eins og leitir og réttardagar og 
vonast ég til að það gangi allt saman vel.  

 

 

Iða Marsibil Jónsdóttir,  
sveitarstjóri 
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   Sjalalalalaaa, ævintýri enn gerast 
 
Þann 6. ágúst síðastliðinn kom loks að því að við fengum a�ur haldið 
sveitahá�ðina okkar Grímsævintýri. Veðrið lék við öll þau er só�u 
okkur heim. Á tombólunni hafa aldrei verið fleiri vinningar en í ár, 
3000, og var slegið met í sölu tombólumiða. Það er einstaklega 
ánægjulegt þar sem allur ágóði af sölu tombólumiða rennur beint �l 
góðgerðarmála. Á markaðnum kenndi ýmissa grasa. Vei�ngar voru 
fram reiddar af kvenfélagskonum í Blúndukaffinu sem skartaði sínu 
fegursta með blómum frá Gróðrastöðinni Ártanga. Hjálparsvei�n 
Tintron se� að vanda svip sinn á há�ðina, sýndi búnað sinn og 
aðstoðaði við klifurvegg auk þess sem svei�n lagði �l veislutjald og sá 
um uppsetningu þess og frágang. Leikfélagið Borg og börn af 
leiklistarnámskeiði glæddu síðan há�ðina lífi með ævintýrapersónum 
og tónlist. Við þökkum öllum sem nutu dagsins með okkur og gerðu 
Grímsævintýri að þeirri skemm�legu sveitahá�ð sem raun ber vitni. 
Sérstakar þakkir færum við öllum er lögðu okkur lið við undirbúning, 
framkvæmd og frágang eða styrktu okkur á einn eða annan há�. Við 
sjáum ykkur að ári þann 12. ágúst 2023 á Grímsævintýrum á Borg. 

 

Kvenfélag Grímsneshrepps 
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Haustfundu� 
 

Kvenfélags Grímsneshrepps 
Verður haldinn miðvikudaginn                       

14. september kl. 17 í 
Félagsheimilinu Borg. 
Allar konur velkomnar. 

2000 kr. í kaffisjóð. 
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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 

Elsa Jónsdóttir 

Sími 864-4642 

TEK AÐ MÉR MARGSKONAR EINFALDAN SAUMASKAP 

 

Saumakompan 
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Styrktarreikningur  
sveitarinnar er:  
0586-26-456 

kt. 490487-1319  
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Kæru eldri borgarar í  

Grímsnes og Grafningshreppi,  

67 ára og eldri. 

 

Sem fulltrúi ykkar í öldrunarráði hreppsins 

vil ég koma á framfæri því sem meðal annars stendur okkur til 

boða. 

Rannsóknir sýna, svart á hvítu, hversu 

mikilvægt er fyrir fólk á okkar aldri að stunda hrey�ingu og 

líkamsrækt, bæði þol, jafnvægis og styrktaræ�ingar.  

Með þessa vitneskju að leiðarljósi er boðið upp á leik�imi sem 

tekur á sérstaklega þessum þáttum. 

Tímarnir eru undir dyggri leiðsögn Þórfríðar 

Haraldsdóttur sjúkraþjálfara. Æ�ingar eru tvisvar í viku, 

mánudaga og �immtudaga, kl: 10:15 í íþróttasalnum á Borg. 

Við sem erum komin y�ir 67 ára aldurinn fáum 50.000.- króna 

íþróttarstyrk á ári sem hægt er að nota til að greiða kostnað 

við námskeiðið.  Burt séð frá líkamlegum  ávinning af þátttöku 

á þessu námskeiði þá er maður manns gaman og það er 

mikið spjallað og hlegið. Eftir tímana er svo tilvalið að nýta sér 

hádegismatinn, sem er í boði hreppsins og ræða þar landsins 

gagn og nauðsynjar og hlægja aðeins meira.  

Mikilvægt er að framtak hreppsins eins og ofangreint, sé vel 

kynnt og nýtt af íbúum.  

 

Hlakka til að sjá ykkur, í íþróttagallanum. 

Sigríður K. Oddsdóttir 
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Slitgigtarskóli  
 

Mánudaginn 5. september 2022 hefst  
námskeið hjá Slitgigtarskóla Þórfríðar. 

 

Námskeiðið byggir á sértækri þjálfun og fræðslu fyrir 
einstaklinga með einkenni frá mjaðmasvæði og hnjám. 

 

Æft verður á mánudögum og fimmtudögum klukkan                       
10:15-11:15  í íþróttahúsinu á Borg í Grímsnesi 

 

Kennari er Þórfríður, löggildur sjúkraþjálfari  
 

Námskeiðið er í 8 vikur 
 

Síðustu námskeið hafa sýnt góðan árangur þátttakenda. Allir bættu styrk 
sinn og gönguhraða og voru með minni verki í hnjám og/eða mjöðmum. 
Einnig upplifðu margir aukið sjálfstraust í hreyfingum og juku virkni sína í 
daglegu lífi.  
 
Það sem þátttakendum fannst helsti kosturinn við námskeiðið var góð 
fræðsla og mikilvægi þess að leiðbeina sér í æfingum. Einnig að mæta í 
hóptíma þar sem allir eru að fást við svipaða verki gaf þeim aukinn hvata til 
þess að styrkja sig og mæta í tíma.  

 

Skráning í síma 8475005. Einnig er ég á facebook undir nafninu 
slitgigtarskóli Þórfríðar 
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Bókasafn Grímsnes- og Grafningshrepps 
 

Opnunartímar í september: 
Mánudaga 15:00 til 17:00 
Þriðjudaga 15:00 til 17:00 
Miðvikudaga 10:00 til 12:00  
 

Kvöldopnun: 
Fimmtudaga 1. sept. frá 19:30 til 21:30 
Miðvikudaginn 7. sept. frá 19:30 til 22:00 
Handverkskvöld, allir velkomnir. 
Fimmtudaginn 22. sept. frá 19:30 til 21:30 
 

Gjaldskrá bókasafnsins árið 2022 

Bókasafnskort 18-66 ára, árskort 1.500kr.                               

Gjaldfrjálst er fyrir börn 0-17 ára, ellilífeyrisþega og öryrkja. 

Millisafnalán, fyrir hvert safngagn                   1.000 kr. 

Ljósritun og prentun á A4 blaði                         30 kr. 

Ljósritun á A3 blaði og litprentun                       50 kr. 

Bókasafnskort hefur gildistíma til eins árs. Ef útlánsgagn glatast eða 

skemmist hjá lánþega ber honum að bæta safninu skaðann með nýju 

eintaki sem hann útvegar og greiðir fyrir sjálfur eða greiða skaðabætur 

er nema innkaupsverði viðkomandi gagns. 

Handverkskvöld  
7. sept. kl.19:30 

 

á Bókasafni Grímsnes og Grafningshrepps.  
Endilega kíkið og hafið með ykkur handverk. 

Öll velkomin. 
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Ritstjóri Hvatarblaðsins er Linda Sverrisdóttir.        
Ábyrgðarmaður: Þórleif Hoffmann Gunnarsdóttir  
Efni í blaðið þarf að berast fyrir 28. hvers mánaðar á eftirfarandi 
netföng: linda@gogg.is eða gogg@gogg.is 


