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HJÁLPARSVEITINÊ
TINTRON
ÞaðÊhefurÊveriðÊmikiðÊumÊaðÊveraÊhjáÊokkurÊyﬁrÊsumarmánuðinaÊenÊ
annaðÊáriðÊíÊröðÊhelstÊstarﬁðÊokkarÊgangandiÊalltÊáriðÊsemÊerÊfrábrugðiðÊ
þvíÊsemÊáðurÊvarÊþegarÊþaðÊvildiÊleggjastÊíÊdvalaÊyﬁrÊsumarið.
TveirÊfélagarÊgenguÊ lÊliðsÊviðÊsvei naÊíÊmaíÊafÊfullumÊkra iÊsemÊhafaÊ
þannÊgóðaÊeiginleikaÊaðÊveraÊmeðÊleitarhundaÊmeðferðisÊogÊhafaÊnúÊ
þegarÊsinntÊútköllumÊíÊþáguÊsveitarinnar.
ÍÊjúníÊsinntumÊviðÊgæsluÊáÊÁl avatniÊáÊsamkomudegiÊstarfsmannafélagsÊ
Landsbankans,ÊprufusiglingÊvarÊgerðÊáÊlóninuÊmilliÊLjósafossÊogÊ
ÍrafossvirkjanaÊvegnaÊverkefnisÊsemÊsíðanÊvarÊunniðÊmeðÊVegagerðinniÊ
síðarÊíÊmánuðinumÊviðÊaðÊ ölgeislamælaÊbrúarstólpanaÊáÊbrúnniÊviðÊ
Írafossstöðina.

ÞannÊ17.ÊjúníÊtókÊformaðurÊsveitarinnarÊsvoÊviðÊviðurkenningarskjaliÊ
fyrirÊþá tökuÊsveitarinnarÊíÊverkefninuÊHeilsueﬂandiÊSamfélag.
ÍÊágústÊhófÊsvoÊaðÊgjósaÊaðÊnýjuÊáÊReykjanesinuÊogÊnúÊíÊMeradölum.Ê
FélagarÊsveitarinnarÊlögðuÊleiðÊsínaÊþangaðÊþóÊnokkuðÊo ÊáÊgosvak rÊ lÊ
aðÊlé aÊundirÊsveitunumÊáÊsuðurnesjunum.
ViðÊtókumÊeinnigÊþá ÊíÊGrímsævintýrunumÊþarÊsemÊtækinÊokkarÊvoruÊ lÊ
sýnisÊogÊaðstoðuðumÊviðÊklifurveggÊsemÊvarÊáÊsvæðinuÊásamtÊþvíÊaðÊ
leggjaÊ lÊogÊtjaldaÊtveimurÊtjöldumÊfráÊsvei nniÊfyrirÊvei ngasölu.

ÍÊseptemberÊkomuÊaðrarÊsvei rÊúrÊuppsveitumÊÁrnessýsluÊogÊplöntuðuÊ
meðÊokkurÊ3.000ÊtrjáplöntumÊíÊrei nnÊokkarÊíÊYndiskóginumÊáÊBorgÊenÊ
þessarÊplönturÊvoruÊ lkomnarÊvegnaÊsöluÊáÊRótarskotumÊumÊsíðustuÊ
áramót.
ViðÊbuðumÊ8.Ê-Ê10.ÊbekkÊKerhólsskólaÊíÊheimsóknÊ lÊokkarÊogÊkynntumÊ
þauÊfyrirÊunglingadeildinniÊokkarÊogÊstarﬁÊsveitarinnar.
ÞaðÊerÊmjögÊsvoÊánægjulegtÊaðÊsjáÊáhugannÊhjáÊþeimÊ lÊsveitarinnarÊogÊ
erÊnúÊstarﬁðÊkomiðÊáÊfullt.
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ÍÊoktóberÊvarÊráðistÊafÊstaðÊíÊverkefniÊsemÊþarfnaðistÊúrbótaÊenÊþaðÊerÊ
gaﬂinnÊáÊhúsnæðiÊsveitarinnar.
VeriðÊerÊaðÊvinnaÊíÊþvíÊaðÊendurnýjaÊhannÊallanÊogÊsetjaÊíÊleiðinniÊ
brunaútgangÊafÊfélagsaðstöðuÊokkarÊáÊannariÊhæðÊogÊbeintÊút.
VerkefniðÊerÊgríðarlegaÊkostnaðarsamtÊogÊlögðÊmikilÊáherslaÊáÊaðÊvinnaÊ
þaðÊvel.
HelginaÊ21.Ê-Ê23.ÊoktóberÊvarÊsvoÊráðstefnanÊBjörgunÊhaldinÊíÊHörpunni.
SexÊfélagarÊsveitarinnarÊmæ uÊáÊ öldaÊfyrirlestraÊþarÊásamtÊþvíÊaðÊ
TinniÊ2,Ê3ÊogÊ4ÊvoruÊ lÊsýnisÊáÊstaðnumÊallaÊhelginaÊenÊþaðÊeruÊnýjiÊLandÊ
CruiserinnÊokkar,ÊsnjóbíllinnÊogÊvörubíllinn.
TinniÊ1ÊerÊhinsvegarÊíÊviðgerðÊogÊaðhlynninguÊáÊverkstæðiÊfyrirÊátökÊ
komandiÊvetrar.
ÚtköllÊ:
23.Êmaí
26.ÊmaíÊ
5.ÊjúníÊ
18.ÊjúníÊ
26.ÊjúníÊ
29.ÊjúníÊ
10.ÊjúlíÊ

F2Ê-ÊVélavanaÊbáturÊáÊÞingvallavatni
F2Ê-ÊLeitÊaðÊbarniÊíÊReykjavík
F2Ê-ÊLeitÊaðÊvilltriÊkonuÊíÊHenglinum
F3Ê-ÊÓveðursaðstoð
F3Ê-ÊAðstoðaÊviðÊböruburðÊáÊÞingvöllum
F2Ê-ÊVélarvanaÊbáturÊáÊÞingvallavatni
F3Ê-ÊSlasaðurÊeinstaklingurÊáÊLaugarvegiÊsunnanÊ
Hrafn nnuskers
24.ÊjúlíÊ
F1Ê-ÊMaðurÊféllÊíÊBrúará
22.ÊágústÊ
F3Ê-ÊÖrmagnaÊmótorhjólakonaÊáÊEyﬁrðingavegi
8.ÊseptemberÊ F2Ê-ÊViltÊkonaÊíÊKerlinga öllum
13.ÊseptemberÊ F2Ê-ÊMaðurÊfasturÊáÊvélhjóliÊíÊá
5.ÊoktóberÊ
F2Ê-ÊLeitÊaðÊeinstakling

Hestamannafélagið Jökull
Október fréttapistill

NýttÊvökvunarkerfi
SjálfvirktÊvökvunarkerfiÊvarÊsettÊuppÊíÊreiðhöllinniÊnúnaÊíÊhaust.ÊÞaðÊhefurÊ
tekiðÊaðeinsÊtímaÊaðÊfínstillaÊkerfiðÊenÊalltÊvirðistÊveraÊaðÊsmella.ÊÞettaÊerÊ
gífurlegurÊmunurÊuppáÊaðÊhaldaÊgólfinuÊgóðuÊenÊmikilÊvinnaÊhefurÊfalistÊíÊþvíÊ
aðÊvökvaÊgólfiðÊframÊaðÊþessu.
KerfiðÊerÊalgjörlegaÊsjálfvirktÊog ÊferÊíÊgangÊáÊnóttunniÊíÊstuttaÊstundÊogÊþarÊ
meðÊverðurÊrakastigiðÊjafntÊíÊhúsinu.ÊÁðurÊvarÊveriðÊaðÊvökvaÊgólfiðÊ1ÊsinniÊtilÊ
2ÊsinnumÊíÊvikuÊmeðÊbrunaslöngum.ÊÞaðÊvarÊverkÊfyrirÊtvoÊogÊerfittÊaðÊhafaÊ
jafntÊrakastigÊáÊgólfinu.
NýÊreiðbrúÊvígð
Þann Ê1.ÊoktóberÊvarÊformlegaÊopnuðÊnýÊbrúÊáÊfornriÊþjóðleiðÊsemÊliggurÊ
meðframÊStóru-LaxáÊogÊHvítá,ÊumÊlöndÊjarðannaÊEiríksbakkaÊogÊIðu.
ÞaðÊerÊgamanÊþegarÊlandeigendurÊtakaÊafÊskariðÊmeðÊslíkarÊframkvæmdirÊ
einsÊogÊrauninÊvarÊíÊþessuÊtilfelli.
MeðlimumÊJökulsÊerÊekkiÊfisjaðÊsamanÊogÊkrafturinnÊmikillÊíÊnýjaÊfélaginuÊ
okkar.
JökulsfélaginnÊogÊinnviðaráðherrannÊSigurðurÊIngiÊJóhannssonÊfékkÊ
heiðurinnÊaðÊklippaÊáÊborðann.
ÞaðÊvoruÊþeirÊGuðmundurÊIngólfssonÊáÊIðu,ÊKristjánÊSkarphéðinssonÊáÊ
Eiríksbakka,ÊÓlafurÊGunnarssonÊáÊHelgastöðumÊogÊLofturÊIngólfssonÊáÊIðuÊ
semÊbáruÊhitannÊogÊþungannÊafÊframkvæmdinni.
HestamannafélagiðÊstyrktiÊframkvæmdinaÊfjárhagslega.

TilÊfróðleiksÊ:ÊAlvarleikaÊútkallaÊmáÊlesaÊúrÊF1,ÊF2ÊogÊF3ÊþarÊsemÊF1ÊerÊ
mes ÊforgangurÊáÊleiðÊíÊverkefniÊþarÊsemÊumÊerÊaðÊræðaÊlífshæ ulegÊ
atvik,ÊF2ÊmerkirÊaðÊaðstæðurÊséuÊnokkuðÊöruggarÊenÊþurﬁÊþóÊskjótÊ
viðbrögðÊogÊF3ÊmerkirÊaðÊenginÊlífshæ aÊséÊ lÊstaðarÊogÊfólkÊáÊöruggumÊ
staðÊenÊvan ÊaðstoðÊsemÊkrefstÊekkiÊverulegsÊhraða.
ÚtkallsﬂokkarnirÊgetaÊþóÊo ÊbreystÊþegarÊveriðÊerÊáÊleiðÊíÊaðgerðÊþarÊ
semÊaðstæðurÊgetaÊversnaðÊhra ÊeðaÊáÊhinnÊveginnÊbatnaðÊhvortÊsemÊ
umÊerÊaðÊræðaÊveðurÊeðaÊástandÊsjúklings.
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NámskeiðÊfyrirÊáramót
FullorðinsÊnámskeiðÊbyrjaðiÊnúnaÊíÊoktóber.ÊHaustnámskeiðÊhafaÊekkiÊveriðÊáÊ
dagskránniÊáðurÊogÊþvíÊgamanÊaðÊsjáÊflottaÊskráninguÊáÊnámskeiðÊhjáÊMaijuÊ
Varis.ÊKenndirÊeruÊeinkatímar,Ê30ÊmínúturÊíÊsenn.ÊNámskeiðinÊeruÊáÊ
þriðjudögumÊogÊeruÊþettaÊ5Êskipti.
HelginaÊ26.-27.ÊnóvemberÊverðurÊhaldiðÊnámskeiðÊmeðÊRagnheiðiÊ
Þorvaldsdóttur.ÊÞettaÊnámskeiðÊhefurÊveriðÊmjögÊvinsæltÊhjáÊRagnheiði.ÊÊÊÊÊÊÊÊ
ÁÊnámskeiðinuÊerÊeinungisÊunniðÊmeðÊhestinnÊíÊhendiÊogÊhonumÊkenndarÊ
ýmiskonarÊkúnstir,Êleikir,ÊumhverfisþjálfunÊogÊfleiraÊskemmtilegt.
Knapamerki
KnapamerkjanámiðÊheldurÊáframÊaðÊþróastÊogÊþroskastÊhjáÊokkur.ÊNámiðÊerÊ
fyrirÊnemendurÊíÊ8.Ê-Ê10.ÊbekkÊíÊUppsveitunumÊogÊvarÊbyrjaðÊmeðÊnemendurÊ
úrÊFlúðaskólaÊíÊseptember.ÊNúnaÊíÊoktóberÊgátumÊviðÊsemÊbeturÊferÊopnaðÊ
fyrirÊnemendurÊúrÊhinumÊskólunumÊáÊsvæðinu.ÊFylltistÊstraxÊáÊþauÊnámskeiðÊ
ogÊþvíÊgreinilegaÊmikillÊáhugiÊfyrirÊþessu.
ÞessiÊhugmynd,ÊaðÊbjóðaÊuppáÊnámÊíÊhestamennskuÊánÊþessÊaðÊnemendurÊ
þurfiÊaðÊeigaÊhestaÊnéÊbúnað,ÊhefurÊalgjörlegaÊslegiðÊíÊgegn.ÊÞaðÊverðurÊ
gamanÊaðÊhaldaÊáframÊmeðÊverkefniðÊogÊleyfaÊþvíÊaðÊdafna.
Æskulýðsstarfið
MikiðÊerÊumÊaðÊveraÊíÊæskulýðsstarfinuÊstraxÊáÊhaustönn.ÊBúiðÊerÊaðÊhaldaÊ
fyrirlesturÊfyrirÊkrakkanaÊsemÊhétÊ“FyrstaÊhjálpÊfyrirÊhestakrakka”.ÊHeiðaÊ
PálrúnÊhjúkrunarfræðingurÊkenndiÊ27ÊkrökkumÊaukÊforeldraÊréttuÊhandtökinÊ
þegarÊslysÊberÊaðÊgarði.
28.oktÊstendurÊtilÊaðÊfaraÊmeðÊhestakrakkannaÊíÊhaustferðÊmeðÊrútuÊumÊ
suðurlandið.ÊHeimsóttÊverðaÊhrossaræktarbú,ÊdýralæknamiðstöðÊogÊfleiraÊ
gaman.
Reiðhöllin
MargtÊerÊaðÊgerastÊinnanÊveggjaÊreiðhallarinnar.ÊNúÊerÊveriðÊaðÊvinnaÊaðÊþvíÊ
aðÊgeraÊsalinnÊáÊefriÊhæðinniÊbetriÊogÊvarÊáÊdögunumÊkeyptÊstórtÊsjónvarpÊogÊ
settÊuppÊáÊvegg.ÊÞaðÊerÊstraxÊbúiðÊaðÊsannaÊgildiÊsittÊviðÊkennsluÊíÊ
knapamerkjunum.ÊEinsÊvarÊáÊdögunumÊgólfiðÊtættÊuppÊogÊkurliÊbættÊíÊþaðÊtilÊ
aðÊbætaÊþað.
ÁrshátíðÊogÊhaustfundur
12.ÊnóvemberÊverðurÊmikillÊhestadagurÊfyrirÊfélagsmennÊJökuls.ÊUmÊ
morguninnÊætlaÊnefndirÊogÊstjórnirÊáÊvegumÊfélagsinsÊaðÊhittastÊogÊfaraÊyfirÊ
málinÊsínÊáÊmilli.ÊÞaðÊerÊmargtÊsemÊþarfÊaðÊskipuleggjaÊogÊræðaÊíÊnýjuÊfélagiÊ
ogÊþvíÊverðurÊgottÊfyrirÊfélagsmennÊaðÊhittastÊíÊspjalli.ÊFundurinnÊmunÊsíðanÊ
endaÊáÊþvíÊaðÊformlegaÊverðurÊskrifaðÊundirÊsamningÊviðÊsveitarfélöginÊ
varðandiÊstyrkÊtilÊstarfsins.
UmÊkvöldiðÊverðurÊsvoÊblásiðÊtilÊskemmtunarÊíÊÁrnesi.ÊViðÊætlumÊaðÊhaldaÊ
okkarÊfyrstuÊárshátíðÊogÊerÊmikillÊspenningurÊíÊfélagsmönnumÊfyrirÊþví.
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Tengslamyndandi safnaðarguðfræði
31. október var siðbótardagurinn þar sem hin Lútherska kirkja fagnar
505 árum frá því Marteinn Lúther negldi 95 greinar á kirkjuhurðina í
Wittenberg. Sem siðbótarkirkja þurfum við að vera vakandi fyrir því
að staðna ekki í hefðunum og verðum að standa í síðstæðri siðbót.
Sóknarnefndirnar í Skálholtsprestakalli hafa því samþykkt að innleiða
hægt og rólega Tengslamyndandi safnaðarguðfræði í prestakallið.
Snýst það fyrst og fremst um að mynda tengsl milli mismunandi hópa
og fólks í því starfi sem prestakallið hefur upp á að bjóða með nýjum
aðferðum og áherslum.

JÓLINÊNÁLGASTÊSENNÊOGÊGOTTÊÚRVALÊAFÊ
PÚÐUMÊOGÊLEDÊJÓLAPÚÐUMÊÍÊBOÐI
PÚÐARNIRÊERUÊ45X45CMÊ(VELVET),ÊPRENTAÐIRÊÁÊ
BÁÐUMÊHLIÐUMÊOGÊÁÊGÓÐUÊVERÐIÊ3.000ÊKR.
LEDÊJÓLALJÓSAÊPÚÐARNIRÊERUÊSAMAÊSTÆRÐÊOGÊEFNI
ÊOGÊLÍKAÊÁÊGÓÐUÊVERÐIÊ3.500ÊKR.

Í Skálholti verður messuð klassísk messa eins og venjulega kl. 11.00
alla sunnudaga í nóvember.
Einnig verða foreldramorgnar í Skálholti kl.10.00 á
miðvikudagsmorgnum.
Kyrrðarstundir í Skálholtskirkju eru kl.20.00 á fimmtudagskvöldum.
6. nóvember verður Uppskeru-messa í Stóru-Borgarkirkju kl.19.00 og
ljósastund í kirkjugarðinum til að minnast látinna ástvina. Boðið
verður upp á kakó og piparkökur í lokin.
20. nóvember verður Taizé messa í Torfastaðakirkju kl.18.00 og
ljósastund í kirkjugarðinum til að minnast látinna ástvina. Boðið
verður upp á kakó og piparkökur í lokin.
27. nóvember verður mjög óvenjuleg aðventu messa fyrir alla
aldurshópa í Skálholti kl.11.00
27. nóvember verður aðventukvöld á Laugarvatni kl.17.00
Hlökkum til að sjá þig kv. Sr. Dagur
Fannar og Sóknarnefndir
Skálholtsprestakalls.

BýÊíÊGOGGÊíÊKerhrauni,ÊávalltÊvelkominÊaðÊkomaÊogÊskoða,Ê
kíkjaÊáÊFacebookÊhópinnÊGMNÊ–ÊARTÊ–ÊhringjaÊ896-4437Ê
eðaÊsendaÊmérÊtölvupóstÊgudrunmn@simnet.is

Opnunartími Völu og Grænu
könnunnar
Opið alla daga frá 11 til 16
Mötuneyti opið frá 11:30 til 13:30
Verktakar og vinnufólk athugið
Mötuneytið á Sólheimum er opið öllum
Mömmumatur í bland við grænmetis og veganrétti
Tilboð fyrir hópa
Allar upplýsingar í síma 8917782
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SálrænÊfyrstaÊhjálp
MánudaginnÊ14.ÊnóvemberÊætlumÊviðÊaðÊhaldaÊnámskeiðÊ
fyrirÊíbúaÊsveitarfélagsinsÊsemÊberÊhei ðÊSálrænÊfyrstaÊhjálp.
HvaðÊerÊsálrænÊfyrstaÊhjálp?
SálrænÊfyrstÊhjálpÊ(SFH)ÊerÊaðferðÊ lÊaðÊstyðjaÊviðÊfólkÊíÊ
uppnámiÊogÊþannigÊaðstoðaÊþaðÊviðÊaðÊnáÊróÊogÊstjórnÊáÊ
aðstæðum.ÊAðÊlæraÊSFHÊgeturÊhjálpaðÊþérÊaðÊveraÊ lÊstaðarÊ
ogÊbregðastÊviðÊþegarÊfólkÊþarfÊáÊstuðningiÊaðÊhalda.
SálrænÊfyrstaÊhjálpÊerÊ lﬁnningalegurÊogÊhagnýturÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
stuðningurÊþarÊsemÊvirkriÊhlustunÊerÊbei ÊogÊnærgætni.ÊÊ
SFHÊerÊhvorkiÊráðgjöfÊnéÊmeðferð.ÊSálrænÊfyrstaÊhjálpÊgeturÊ
gagnastÊþeimÊsemÊeruÊíÊuppnámiÊ lÊaðÊtakastÊáÊviðÊeðlilegarÊ
lﬁnningarÊíÊaðstæðunum,ÊstuðlaðÊaðÊheilbrigðumÊ
bjargráðumÊaukÊþessÊaðÊstuðlaÊaðÊöryggiÊogÊvon.
HverjirÊgetaÊvei ÊsálrænaÊfyrstuÊhjálpÊogÊhvaðaÊhæfniÊþarfÊ
lÊþess?
ÖllÊþauÊsemÊhafaÊré aÊþjálfun,ÊhæfniÊogÊstuðningÊgetaÊvei Ê
SFH.ÊMörgÊokkarÊbúaÊyﬁrÊkostumÊ lÊaðÊveraÊ lÊstaðarÊfyrirÊ
aðraÊmeðÊþvíÊaðÊveraÊgóðirÊhlustendurÊogÊgetaÊaðstoðaðÊánÊ
þessÊaðÊdæma.
NámskeiðiðÊhefstÊklukkanÊ20:00ÊíÊFélagsheimilinuÊBorg.
TilÊaðÊskráÊsigÊáÊnámskeiðiðÊskalÊfaraÊinnÊáÊe irfarandiÊslóðÊ
ogÊfyllaÊþarÊútÊskráningarformiðÊsemÊþarÊer.
Êwww. ntron.is/skraning/
HlökkumÊ lÊaðÊsjáÊsemÊﬂesta.
FélagarÊHjálparsveitarinnarÊTintron
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KrossgátaÊmánaðarinsÊ-ÊNóvember
2
3

1
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Lárétt:
TilÊhliðar:

Lóðrétt:
Niður:

1.ÊFiskur
4.ÊSjálfbærtÊsamfélag
5.ÊKærleikur
8.ÊKirkjaÊ1845
9.ÊÁflog
11.ÊÞungi
12.ÊSkraut
14.ÊKolsýruframleiðsla
15.ÊSveitarstjóri

2.ÊVatnsmestaÊlidáÊlandsins
3.ÊElstaÊaflstöðinÊíÊSoginu
6.ÊEyða
7.ÊFimi
10.ÊSnýkjudýr
13.ÊGraftarbólga
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Bókasafn Grímsnes- og Grafningshrepps
Opnunartímar í nóvember
Mánudaga –15:00 til 17:00
Þriðjudaga – 15:00 til 16:30
Miðvikudaga – 10:00 til 12:00 og 16:00 til 16:30
Kvöldopnun:
Miðvikudaginn 2. nóvember frá 19:30 til 22:00 Handverkskvöld
Fimmtudaginn 24. nóvember frá 19:30 til 21:30

Sveitarstjórn 533. fundur 05. október 2022
kl. 13:00—17:05 Stjórnsýsluhúsinu Borg

·
·
·
·
·
·

Ása Valdís Árnadóttir
Björn Kristinn Pálmarsson
Smári Bergmann Kolbeinsson
Dagný Davíðsdóttir
Ragnheiður Eggertsdóttir
Iða Marsibil Jónsdóttir sveitarstjóri

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
2. nóv. kl.19:30
á Bókasafni Grímsnes og Grafningshrepps.
Endilega kíkið og hafið með ykkur handverk.

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Iða Marsibil Jónsdóttir

Oddviti leitar afbrigða.
Samþykkt samhljóða

a) Fjármálaráðstefna Sambands íslenskra sveitarfélaga
b) Lyfjaafgreiðsla í Laugarási
1.

Fundargerðir.

a) Fundargerð 2. fundar framkvæmda- og veitunefndar Grímsnes- og
Grafningshrepps, 26. september 2022.
Mál nr. 10 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar.
Samkvæmt reglum sveitarfélagsins vegna veghalds í frístundabyggð voru
teknar fyrir umsóknir félaga frístundabyggða og sumarhúsaeigenda þar sem
óskað var eftir styrkjum vegna veghalds. Höfð var til hliðsjónar úthlutun
síðustu ára, umfang og heildarfjöldi húsa.
17 umsóknir bárust, þar af 16 gildar og ein sem uppfyllti ekki skilyrði
styrkúthlutunar.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að eftirtaldir aðilar fái styrki til veghalds
vegna tímabilsins 16. september 2021 – 15. september 2022, samtals að
fjárhæð kr. 3.500.000.

Öll velkomin.
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Efri Markarbraut og hliðargötur 200.000
Félag sumarbústaðaeigenda í Norðurkotslandi og nágrenni 350.000
Kerhraun, félag sumarhúsaeigenda 350.000
Giljatunga og Borgarbrún 200.000
Félag sumarbústaðaeigenda í Oddsholti 139.500
Félag sumarhúsaeigenda í Öldubyggð 150.000
Félag lóðarhafa Kiðjabergi 350.000
Félag land og frístundahúsaeigenda við A og B götu
Norðurkotslandi 150.000
Furuborgir 125.000
Félag sumarhúsalóðaeigenda Þórsstíg 200.000
Félag sumarlóðaeigenda Ásabyggð Grímsnesi 250.000
Ásar, frístundabyggð í Búrfellslandi 200.000
Félag landeigenda við Mosabraut og Hrauntröð í Vaðnesi 200.000
Hestur Landeigendafélag 170.500
Félag lóðareigenda í Undirhlíð við Minna Mosfell 215.000
Félag sumarhúsaeigenda við Ásskóga 250.000

b) Fundargerð 1. fundar atvinnu- og menningarnefndar Grímsnes- og
Grafningshrepps, 12. september 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
c) Fundargerð 1. fundar loftslags- og umhverﬁsnefndar Grímsnes- og
Grafningshrepps, 6. september 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
d) Fundargerð 2. fundar loftslags- og umhverﬁsnefndar Grímsnes- og
Grafningshrepps, 20. september 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
e) Fundargerð 1. fundar lýðheilsu- og æskulýðsnefndar Grímsnes- og
Grafningshrepps, 13. september 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
f) Fundargerð 1. fundar skólanefndar Grímsnes- og Grafningshrepps,
13. september 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

g) Fundargerð 1. fundar starfshóps um hringrásarhagkerﬁð,
22. september 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
h) Fundargerð 246. fundar Skipulagsnefndar Uppsveita,
27. september 2022.
Mál nr. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 og 23 þarfnast
staðfestingar sveitarstjórnar.
Lögð fram 246. fundargerð Skipulagsnefndar Uppsveita, dagsett 27. sept.
2022. Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar;
Mál nr. 9: Gamla-Borg þinghús L169144; Stækkun bygg.reits;
Fyrirspurn – 2208053.
Lögð er fram fyrirspurn frá Vigfúsi Halldórssyni er varðar stækkun
byggingarreits umhverﬁs Gömlu-Borg þinghús L169144 á grundvelli framlagðra
gagna.
Nýtt deiliskipulag fyrir þéttbýlið á Borg var samþykkt 8.3.2022 eftir umtalsvert
auglýsinga- og samráðsferli. Mælist sveitarstjórn því til þess að fyrirspyrjandi
fari að gildandi skilmálum deiliskipulags vegna uppbyggingar innan lóðar og
hafnar beiðninni samhljóða.
Mál nr. 10: Kringla 9 L232038; Árvegsbotnar 42-56;
Stofnun lóða; Deiliskipulag – 2202091.
Lögð er fram að nýju umsókn frá Ingibjörgu Guðrúnu Geirsdóttur er varðar nýtt
deiliskipulag í landi Kringlu 9 eftir auglýsingu. Innan deiliskipulagsins er gert
ráð fyrir 7 lóðum fyrir frístundabyggð. Umsagnir sem bárust vegna málsins eru
lagðar fram við afgreiðslu þess ásamt uppfærðri tillögu.
Sveitarstjórn telur að brugðist haﬁ verið við umsögnum sem bárust vegna
málsins með fullnægjandi hætti innan gagnanna. Sveitarstjórn samþykkir
samhljóða framlagt deiliskipulag eftir auglýsingu og mælist til þess að
deiliskipulagið taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda að
lokinni yﬁrferð Skipulagsstofnunar í samræmi við 42. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010.
Mál nr. 11: Ásgarður; Ferjubakki 1 L232538 og 3 L232540;
Sameining lóða; Deiliskipulagsbreyting – 2209044.
Lögð er fram umsókn frá Sverri Sverrissyni ehf. er varðar breytingu á
deiliskipulagi lóða við Ferjubakka 1 og 3 í landi Ásgarðs. Í breytingunni felst að
lóðirnar verði sameinaðar.
Framlögð breyting á deiliskipulagi samræmist ekki stefnu aðalskipulags
Grímsnes- og Grafningshrepps, hvorki gildandi né nýs aðalskipulags þar sem
segir að almennt sé óheimilt að skipta upp eða sameina frístundalóðir í þegar
byggðum frístundahverfum, nema í tengslum við heildarendurskoðun eða gerð
nýs deiliskipulags. Að mati sveitarstjórnar liggur ekki fyrir fullnægjandi
rökstuðningur fyrir sameiningu lóðanna. Sveitarstjórn synjar umsókninni
samhljóða.
Mál nr. 12: Kaldárhöfði lóð L168933;
Breytt afmörkun og stærð lóðar – 2209042.
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Lögð er fram umsókn frá Jarðeignum ríkisins er varðar breytta afmörkun og
stærð lóðar Kaldárhöfða L168933.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við afmörkun lóðarinnar skv. fyrirliggjandi
umsókn með fyrirvara um lagfærð gögn og samþykkir erindið samhljóða.
Mál nr. 13: Syðri-Brú; Lyngbrekka 10 L207036; Stækkun byggingarreits og
staðsetning bílastæða; Deiliskipulagsbreyting – 2209062.
Lögð er fram umsókn frá Ómari Guðmundssyni er varðar breytingu á
deiliskipulagi lóðar við Lyngbrekku 10 L207036 í landi Syðri-Brúar.
Í breytingunni felst breytt skilgreining á byggingarreit innan lóðarinnar auk þess
sem skilgreind bílastæði eru færð inn á lóðina.
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkir samhljóða viðkomandi
breytingar á deiliskipulagi svæðisins með fyrirvara um niðurstöðu
grenndarkynningar. 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 kynnt eigendum aðliggjandi lóða,
þ.e. Lyngbrekku 6, 8 og 12.
Mál nr. 14: Hallkelshólar lóð 54 (L219440); umsókn um byggingarheimild;
sumarbústaður með geymslulofti að hluta – 2208009.
Fyrir liggur umsókn Alberts Óskarssonar og Kolbrúnar A. Hjartardóttur,
móttekin 08.08.2022, um byggingarheimild fyrir 95,8 m2 sumarbústað á
sumarbústaðalóðinni Hallkelshólar lóð 54 L219440 í Grímsnes- og
Grafningshreppi.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að málið fái málsmeðferð á grundvelli
44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með fyrirvara um niðurstöðu
grenndarkynningar. Lóðarhöfum allra aðliggjandi lóða skal kynnt málið. Berist
engar athugasemdir vegna grenndarkynningar skal málinu vísað til afgreiðslu
byggingarfulltrúa.
Mál nr. 15: Öndverðarnes 2 lóð (L170111); umsókn um byggingarheimild;
sumarbústaður - viðbygging – 2208095.
Fyrir liggur umsókn Arnars Jóhannessonar fyrir hönd Þórðar Friðrikssonar og
Sólborgar A. Pétursdóttur, móttekin 29.08.2022, um byggingarheimild fyrir
15,5 m2 viðbyggingu við sumarbústað á sumarbústaðalóðinni Öndverðarnes 2
lóð L170111 í Grímsnes- og Grafningshreppi. Heildarstærð á sumarbústaði
eftir stækkun verður 55,5 m2. Með umsókninni fylgir reyndarteikning af
sumarhúsi sem upphaﬂega var byggt 1973.
Umsótt viðbygging hefur þegar verið byggð og er því um umsókn um
byggingarleyﬁ vegna óleyﬁsframkvæmdar að ræða. Samkvæmt framlagðri
afstöðumynd er byggingin staðsett í um 5 metra fjarlægð frá lóðarmörkum
aðliggjandi lóða og samræmast því ekki skilmálum skipulagsreglugerðar
5.3.2.12 er varðar frístundasvæði og takmarkanir vegna fjarlægðar
byggingarreita frá lóðarmörkum. Þar sem viðkomandi hús er byggt 1973 fyrir
gildistöku núverandi skipulagslaga- og reglugerðar þá er ekki vitað á hvaða
tímapunkti stærð hússins breyttist eða hvort að stærð þess var rangt skráð í
upphaﬁ. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að málið fái málsmeðferð á
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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. 16: Farbraut 15 (L169478); umsókn um byggingarheimild;
sumarbústaður - viðbygging og garðskáli – 2209014.
Fyrir liggur umsókn Heimis Þ. Gíslasonar og Hrefnu H. Guðnadóttur, móttekin
05.09.2022, um byggingarheimild til að byggja 16,1 m2 viðbyggingu við
sumarbústað (mhl 01) og 30,7 m2 garðskála (mhl 03) á sumarbústaðalóðinni
Farbraut 15 L169478 í Grímsnes- og Grafningshreppi. Heildarstærð á
sumarbústaði eftir stækkun verður 38,8 m2.
Umsóttar byggingar sem um ræðir hafa þegar verið byggðar og er því um
umsókn um byggingarleyﬁ vegna óleyﬁsframkvæmdar að ræða. Samkvæmt
framlagðri afstöðumynd eru byggingar staðsettar þétt upp að lóðarmörkum
aðliggjandi lóða og samræmast því ekki skilmálum skipulagsreglugerðar
5.3.2.12 er varðar frístundasvæði og takmarkanir vegna fjarlægðar
byggingarreita frá lóðarmörkum. Sveitarstjórn synjar umsókn um
byggingarleyﬁ. Umsækjanda verði bent á að óska eftir undaþágu frá ákvæðum
skipulagslaga- og reglugerðar til innviðaráðuneytis á grundvelli 12. mgr. 45. gr.
skipulagslaga.
Mál nr. 17: Álfaskeið L233749; Skógrækt; Framkvæmdarleyﬁ – 2208056.
Lögð er fram að nýju umsókn frá Skógarálfum ehf. er varðar framkvæmdaleyﬁ í
landi Álfaskeiðs L233749. Gerð er breyting á fyrri umsókn þar sem óskað er
eftir því að umsótt framkvæmdaleyﬁ vegna skógræktar taki til 75 ha lands í
stað 141,5 ha að svo komnu máli. Samhliða er óskað eftir því við sveitarfélagið
að unnið verði að breytingu aðalskipulagi þar sem að landnotkun svæðisins
verði skilgreind sem skógræktarsvæði í stað landbúnaðarsvæðis.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við útgáfu framkvæmdaleyﬁs á grundvelli
5. mgr. 13. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og mælist til þess að framkvæmdin
verði grenndarkynnt eigendum aðliggjandi landeigna. Sveitarstjórn leggur til að
landeigandi vinni skipulagslýsingu sem tekur til skilgreiningar á
skógræktarsvæði á því svæði sem um ræðir og að verkefnið verði unnið í
samráði við eigendur aðliggjandi landeigna. Skipulagsfulltrúa falið að vinna
málið áfram.
Mál nr. 18: Kerhraun C 88 L197677; Bílastæði; Byggingareitur;
Deiliskipulagsbreyting – 2206111.
Lögð er fram tillaga er varðar breytingu á deiliskipulagi sem tekur til lóðar
Kerhrauns C88 L197677 eftir grenndarkynningu. Í breytingunni felst breyting á
aðkomu og byggingarreit lóðarinnar. Athugasemdir bárust á kynningartíma
málsins og eru þær lagðar fram við afgreiðslu þess ásamt andsvörum
lóðarhafa.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að tekið verði tillit til athugasemda
nágranna sem taka til breyttrar aðkomu að lóðinni. Þótt svo að við afgreiðslu
byggingarleyﬁs haﬁ byggingafulltrúi eða starfsmenn hans ekki gert
athugasemdir við misræmi í hönnunargögnum gagnvart skipulagi bendir
sveitarstjórn á að hönnuðir og umsækjendur um byggingarmál skulu kynna sér
skilmála gildandi deiliskipulags með fullnægjandi hætti áður en umsókn um
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byggingarleyﬁ er lögð fram.
Að mati sveitarstjórnar skerðast hagsmunir nágranna að engu hvað varðar
landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn umfram núverandi heimildir
skipulags, þótt svo að byggingarreitur verði skilgreindur í 10 metra fjarlægð frá
lóðarmörkum í takt við gr. 5.3.2.12 skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 er varðar
frístundabyggð og takmarkanir er varðar fjarlægð byggingarreita frá
lóðarmörkum. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að sá hluti breytingarinnar
verði samþykktur eftir auglýsingu.
Mál nr. 23: Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 22-170-2209002F.
Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá fundir nr. 22-170 lagðar fram til kynningar.
i) Fundargerð NOS stjórnar Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings bs.,
21. september 2022.
Mál nr. 1 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar.
Lögð var fram fundargerð NOS, stjórnar Skóla- og velferðarþjónustu
Árnesþings bs frá 21. september 2022. Í fundargerðinni leggur stjórn NOS til
við bæjar- og sveitarstjórnir aðildarfélaganna að á næsta fundi þeirra verði
samþykkt að starfsemi byggðasamlagsins „Skóla- og velferðarþjónusta
Árnesþings bs.“ (SVÁ) verði hætt og byggðasamlaginu verði slitið. Einnig er
óskað eftir samþykki bæjar- og sveitarstjórna fyrir því að ráðinn verði
verkefnastjóri til að annast slitin og kostnaður greiðist af SVÁ í sömu
hlutföllum og annar rekstrarkostnaður byggðasamlagsins. Tillagan hefur verið
kynnt fyrir skólanefnd.
Umræða varð um málið. Á síðustu misserum hefur verið unnið að því að
skoða framtíð byggðasamlagsins og var í tilefni af því m.a. gerð úttekt á
starfseminni og lágu niðurstöður fyrir í lok síðasta árs.
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkir samhljóða tillögu
stjórnar NOS um að starfsemi Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings bs.
verði hætt og byggðasamlaginu verði slitið. Jafnframt samþykkir sveitarstjórn
að ráðinn verði verkefnastjóri til að annast slitin og að kostnaður vegna þessa
greiðist í sömu hlutföllum og annar rekstrarkostnaður byggðasamlagsins.
Í ljósi framangreinds samþykkir sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps
að skoða samstarf sveitarfélaganna Bláskógabyggðar, Flóahrepps, Grímsnesog Grafningshrepps, Hrunamannahrepps og Skeiða- og Gnúpverjahrepps á
sviði skóla- og velferðarþjónustu. Löng hefð er fyrir samstarﬁ þessara
sveitarfélaga í þessum málaﬂokkum. Er oddvita og sveitarstjóra falið að vinna
að málinu.
j) Fundargerð 1. fundar Oddvitanefndar uppsveita Árnessýslu
(kjörtímabilið 2022-2026), 16. ágúst 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
k) Fundargerð 312. fundar stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands,
6. september 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
l) Fundargerð 313. fundar stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands,
22. september 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
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m) Fundargerð 1. fundar Almannavarnanefndar Árnessýslu á kjörtímabilinu
2022-2026, 16. september 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
n) Fundargerð 43. fundar stjórnar Bergrisans bs., 6. september 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
o) Fundargerð 44. fundar stjórnar Bergrisans bs., 14. september 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
p) Fundargerð 45. fundar stjórnar Bergrisans bs., 16. september 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

q) Fundargerð 46. fundar stjórnar Bergrisans bs., 26. september 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
r) Fundargerð 3. fundar stjórnar Brunavarna Árnessýslu,
19. september 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
s) Fundargerð 2. fundar stjórnar Byggðasafns Árnesinga,
13. september 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
t) Fundargerð 221. fundar Heilbrigðisnefndar Suðurlands,
23. september 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
u) Fundargerð stjórnar Héraðsskjalasafns Árnesinga, 20. september 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
v) Fundargerð 203. fundar stjórnar Tónlistarskóla Árnesinga,
27. september 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
2. Skipan fulltrúa í loftslags- og umhverﬁsnefnd Grímsnes- og
Grafningshrepps.
Fyrir liggur að fulltrúi G-lista í loftslags- og umhverﬁsnefnd Grímsnes- og
Grafningshrepps, Heiða Björk Sturludóttir, hefur beðist lausnar frá störfum í
nefndinni. Fulltrúar G-lista tilnefna Berg Guðmundsson sem aðalfulltrúa í
hennar stað út kjörtímabilið 2022-2026.
3. Viðaukar við fjárhagsáætlun 2022.
Viðauki (1) við fjárhagsáætlun Grímsnes- og Grafningshrepps 2022 vegna
breytinga á 20. gr. reglugerðar nr. 1212/2015 þar sem kveðið var á um að
byggðasamlög, sameignarfélög, sameignarfyrirtæki og önnur félagaform sem
eru með ótakmarkaðri ábyrgð sveitarfélags, skuli færð inn í samantekin
reikningsskil sveitarfélags miðað við hlutfallslega ábyrgð sveitarfélags.
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Í tilefni af bréﬁ reikningsskila- og upplýsinganefndar frá 5. maí 2022 um gerð
viðauka við fjárhagsáætlun vegna 20. gr. reglugerðar nr. 1212/2015 hefur
KPMG stillt upp tillögu að viðauka við fjárhagsáætlun Grímsnes- og
Grafningshrepps fyrir árið 2022. Lagt var fram yﬁrlit fyrir Grímsnes- og
Grafningshrepp með tillögu að viðauka við fjárhagsáætlun 2022 sem er gerður
vegna breytingar á reglugerð 1212/2015.
Með breytingu á 20. gr. reglugerðar nr. 1212/2015 var kveðið á um að
byggðasamlög, sameignarfélög, sameignarfyrirtæki og önnur félagaform sem
eru með ótakmarkaðri ábyrgð sveitarfélags, skuli færð inn í samantekin
reikningsskil sveitarfélags miðað við hlutfallslega ábyrgð sveitarfélags, þ.e.
sveitarfélag skal færa hlutdeild þess í einstökum liðum rekstrar og efnahags,
óháð stærð eignarhluta.
Í framlögðum viðauka er búið að færa inn hlutdeild eftirfarandi stofnana í
áætlun Grímsnes- og Grafningshrepps fyrir árið 2022:
Bergrisinn bs. (2,05%)
Brunavarnir Árnessýslu (11,58%)
Héraðsnefnd Árnesinga bs. (2,65%)
Byggðasafn Árnesinga (2,65%)
Listasafn Árnesinga (2,65%)
Héraðsskjalasafn Árnesinga (2,65%)
Tónlistarskóli Árnesinga (2,65%)
Heilbrigðiseftirlit Suðurlands bs. (1,75%)
Umhverﬁs- og Tæknisvið uppsveita bs. (30,19%)
Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings bs. (5,68%)
Í fjárhagsáætlun Grímsnes- og Grafningshrepps fyrir árið 2022 er hlutdeild í
ofangreindum stofnunum færð í A hluta.
Áætluð helstu áhrif:
Rekstrarniðurstaða batnar um 2,1 m.kr.
Aðrar tekjur hækka um 48,7 m.kr.
Rekstrargjöld hækka um 38,1 m.kr.
Afskriftir hækka um 5,6 m.kr.
Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur hækka um 2,9 m.kr.
Fjárfesting eykst um 7,5 m.kr.
Ekki er hægt að meta áhrif á eignir og skuldir þar sem að í ﬂestum áætlunum
samstarfsverkefnanna vantar áætlaðan efnahag 2022.
Með viðaukanum er lögð fram greinagerð með fyrirvara á viðaukanum, þar
sem að fjárhagsáætlanir byggðasamlaganna eru ekki á sama formi og áætlun
sveitarfélagsins, þ.e. að það vantar áætlaðan efnahag og sjóðstreymi hjá
ﬂestum stofnunum. Í greinagerðinni er einnig settur fyrirvari um mögulega
breytingu á hlutfalli og e.t.v. eiga ﬂeiri samstarfsverkefni að vera í
samantektinni.
KPMG bendir á að í framhaldi sé rétt að benda forstöðumönnum þessara
stofnanna á þessa breytingu á reglugerð og jafnframt fara fram á að næsta árs
áætlun verði lögð fram með rekstrarreikningi, efnahag og sjóðstreymi þannig
að betra sé að fella áætlun stofnunarinn í reikningsskil og áætlanir
sveitarfélagsins.
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Lagt var fram yﬁrlit sem sýnir samantekin áhrif breytinga vegna viðaukans á
rekstur, sjóðstreymi og fjárfestingaryﬁrlit.Jafnframt fylgir með sundurliðuð
áhrif allra viðauka þar sem m.a. má sjá hvernig fjárhagur einstakra
byggðasamlaga hefur áhrif á rekstur sveitarfélagsins.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða þennan viðauka vegna byggðasamlaganna
sbr. reglugerð nr. 230/2021 og felur sveitarstjóra að tilkynna hann til
viðkomandi aðila.
4. Deiliskipulag vegna íbúðabyggðar austan við Borg í Grímsnesi (L3).
Fyrir liggur tillaga að deiliskipulagi vegna íbúðabyggðar austan við Borg í
Grímsnesi (L3).
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að fela EFLU að senda deiliskipulagið til
Umhverﬁs- og tæknisviðs Uppsveita til meðferðar og umfjöllunar.
5. Deiliskipulag vegna miðsvæðis vestan við Borg í Grímsnesi.
Fyrir liggur tillaga að deiliskipulagi vegna miðsvæðis vestan við Borg í
Grímsnesi.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að fela Landform að senda deiliskipulagið
til Umhverﬁs- og tæknisviðs Uppsveita til meðferðar og umfjöllunar.
6. Úthlutun lóða.
a) Hraunbraut 3.
Ein gild umsókn var um lóðina, Guðríður Björg Guðmundsdóttir.
b) Hraunbraut 39.
Ein gild umsókn var um lóðina, Grétar Örn Ómarsson.
7. Úrskurður umhverﬁs- og auðlindamála – UUA mál nr. 25/2002 vegna
Illagils 17, Grímsnes- og Grafningshreppi.
Fyrir liggur úrskurður í máli nr. 25/2022, kæra á ákvörðun byggingarfulltrúa
Umhverﬁs- og tæknisviðs Uppsveita bs. frá 16. febrúar 2022 um að synja
umsókn um byggingarleyﬁ fyrir sumarbústað og baðhús á
sumarbústaðarlandinu Illagili 17, Grímsnes- og Grafningshreppi.
Í úrskurðinum er hafnað kröfu kærenda um ógildingu ákvörðunar
byggingarfulltrúa Umhverﬁs- og tæknisviðs Uppsveita bs. frá 16. febrúar 2022
um að synja umsókn um byggingarleyﬁ fyrir 152,7 m2 sumarbústað og 30 m2
baðhús á sumarbústaðarlandinu Illagili 17, Grímsnes- og Grafningshreppi.
Úrskurðurinn lagður fram til kynningar.
8. Úrskurður yﬁrfasteignamatsnefndar vegna Finnheiðarvegar 15.
Fyrir liggur úrskurður yﬁrfasteignamatsnefndar frá 22. september 2022 í máli
nr. 4/2022 vegna kæru Grímsnes- og Grafningshrepps á úrskurði Þjóðskrár
Íslands varðandi lækkun á fasteignamati fasteignarinnar að Finnheiðarvegi 15,
Grímsnes- og Grafningshreppi, fnr. 220-8084 fyrir árið 2022.
Með úrskurði yﬁrfasteignamatsnefndar er úrskurður Þjóðskrár Íslands, dags.
16. febrúar 2022, varðandi fasteignamat Finnheiðarvegar 15, Grímsnes- og
Grafningshreppi, fnr. 220-8084, fyrir árið 2022, felldur úr gildi.
Úrskurðurinn lagður fram til kynningar.
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9. Klausturhólar A-gata 10 – afsal forkaupsréttar.
Lögð fram til staðfestingar yﬁrlýsing vegna hugsanlegrar sölu fasteignarinnar
að Klausturhólum A-Gata 10, fasteignanúmer F2207775, landeignanúmer
L169040.
Yﬁrlýsingin er svohljóðandi:
Yﬁrlýsing þessi er gerð vegna hugsanlegrar sölu fasteignarinnar að
Klausturhólum A-Gata 10, fasteignanúmer F2207775, landeignanúmer
L169040.
Við skoðun þinglýstra skjala hefur komið í ljós að á eldra afsali, dags. 10. maí
1991, er ritað að Grímsneshreppur eigi forkaupsrétt að hinu selda og samþykki
jarðanefndar þurﬁ til sölunnar. Um þessa kvöð er einnig getið á
veðbókavottorði fasteignarinnar (skjal nr. 433-A-001365/1991).
Grímsnes- og Grafningshreppur telur sýnt að forkaupsréttur þessi eigi sér þá
skýringu að í eldri jarðalögum nr. 65/1976 var kveðið á um forkaupsrétt
sveitarfélaga að jörðum og í greindu afsali sé verið að vísa til þess. Slíkur réttur
hefur nú fallið úr gildi samkvæmt gildandi jarðalögum nr. 81/2004 og
sömuleiðis ákvæði um jarðanefndir. Verður því að telja að framangreindur
forkaupsréttur eigi sér hvorki stoð í lögum né samningi.
Af þessum sökum lýsir Grímsnes- og Grafningshreppur því yﬁr að
forkaupsréttur fyrir sveitarfélagið að umræddri fasteign er ekki til staðar og
óskar eftir því að eignarhaftinu verði aﬂýst með vísun til 1. mgr. 39. gr.
þinglýsingalaga nr. 39/1978.
Sveitarstjórn staðfestir yﬁrlýsinguna samhljóða og felur sveitarstjóra að klára
málið.
10. Erindi frá Gjögurtá ehf, áform um skógrækt.
Fyrir liggur erindi frá Jörundi Gaukssyni, f.h. Gjögurtáar ehf., dagsett
19. september 2022. Í erindinu eru kynnt skógræktaráform Gjögurtáar ehf. á
jörðinni Lyngdal L168232 og óskað eftir að sveitarstjórn taki afstöðu til þess
hvort gefa þurﬁ út framkvæmdaleyﬁ. Í erindinu er einnig óskað eftir að
sveitarstjórn tilnefni fulltrúa til að fara yﬁr landamerki milli jarðarinnar Lyngdals
og Bjarkar I. Jafnframt er í erindinu lögð fram tillaga að makaskiptum á landi
Lyngdals og Bjarkar I.
Sveitarstjórn mælist til þess að Gjögurtá ehf. sæki um framkvæmdarleyﬁ vegna
skógræktar til Umhveﬁs- og tæknissviðs Uppsveita bs.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að sveitarstjóri verði fulltrúi sveitarfélagsins
í vinnu við að ganga á landamerki og ákveða gott girðingastæði fyrir fjárhelda
girðingu milli Lyngdals og Bjarkar I.
Sveitarstjórn hafnar samhljóða tillögu um makaskipti á landi Lyngdals og
Bjarkar I og vísar í reglur um sölu eigna í eigu Grímsnes- og Grafningshrepps.
Í reglunum kemur fram að eignir sveitarfélagsins skulu seldar í því ástandi sem
þær eru að undangenginni auglýsingu og skulu líða 14 dagar frá því að
auglýsing birtist þar til tilboðum er svarað. Jafnframt skal mat á tilboðum í
fasteignir og lóðir byggt á verðmati fasteignasala og skulu tilboð koma í
gegnum fasteignasölu.

7. október 2022. Efni fundar eru tillögur um breytingar á samþykktum fyrir
Arnardrang hses. sem unnar voru í samræmi við leiðbeiningar
innviðaráðuneytis.Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi tillögur að
breytingum á samþykktum fyrir Arnardrang hses. og er oddvita falið að sækja
fundinn og undirrita fyrir hönd Grímsnes- og Grafningshrepp.
12. Sýslumaðurinn á Suðurlandi – beiðni um umsögn vegna rekstrarleyﬁs
hjá Brekkum 15, 805 Selfoss.
Fyrir liggur bréf frá Sýslumanninum á Suðurlandi, dagsett 29. september 2022
um umsögn vegna leyﬁs til reksturs gististaðar í ﬂokk II tegund: - H
Frístundahús, Iceland lakeview að Brekkum 15, 805 Selfossi.
Sveitarstjórn gerir athugasemdir við að leyﬁð verði veitt þar sem lóðin er í
skipulagðri frístundabyggð.
13. Fyrirspurn til sveitarstjórnar um tengingu á köldu vatni frá félagi
lóðareigenda í Miðborgum.
Fyrir liggur bréf frá Gunnari Halldórssyni, f.h. Félags lóðareigenda í Miðborgum,
dagsett 28. september 2022, þar sem sumarbústaðareigendur lýsa yﬁr
áhyggjum af því að stofnæð fyrir kalt vatn sem liggur um hverﬁð anni ekki
fjölda bústaða.
Sveitarstjórn felur Ragnari Guðmundssyni, umsjónarmanni framkvæmda og
veitna sveitarfélagsins, ásamt sveitarstjóra að svara erindinu.
14. Hvatning frá Samtökum orkusveitarfélaga vegna vinnu starfshóps um
fyrirkomulag vindorkunýtingar.
Lögð fram hvatning frá stjórn Samtaka orkusveitarfélaga þar sem
aðildarsveitarfélög eru hvött til að taka afstöðu til ákveðinna lykilspurninga frá
starfshópi sem skipaður var af Umhverﬁs-, orku- og loftslagsmálaráðherra til
að móta tillögur um fyrirkomulag vindorkunýtingar.
Sveitarstjórn samþykkir að fela sveitarstjóra og oddvita að setja saman tillögur
að svari í samræmi við umræður á fundinum.
15. Áskorun frá Félagi atvinnurekenda, Húseigendafélaginu og
Landssambandi eldri borgara.
Lagt fram til kynningar.
16. Ályktun frá Skógræktarfélagi Íslands.
Lagt fram til kynningar.
17. Ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.
Fyrir liggur að ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga verður haldinn
12. október nk. á Hilton Reykjavík Nordica.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að Ása Valdís Árnadóttir verði fulltrúi
sveitarfélagsins á fundinum.

11. Aukafundur stofnenda Arnardrangs hses.
Boðað hefur verið til auka fundar stofnenda Arnardrangs hses. á Selfossi þann

18. Kynning á starfsemi Umhverﬁs- og tæknisviðs Uppsveita.
Á fundinn mættu Jóhannes Hreiðar Símonarson framkvæmdastjóri, Vigfús Þór
Hróbjartsson skipulagsfulltrúi og Davíð Sigurðsson byggingarfulltrúi og kynntu
starfsemi byggðasamlagsins fyrir sveitarstjórn.
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19. Innviðaráðuneytið kynnir til samráðs mál nr. 175/2002, „Skýrsla
verkefnisstjórnar um starfsaðstæður kjörinna fulltrúa“.
Lagt fram til kynningar.
20. Innviðaráðuneytið kynnir til samráðs mál nr. 173/2022,
„Umferðaröryggisáætlun 2023-2027“.
Lagt fram til kynningar.
21. Fjárlaganefnd Alþingis sendir til umsagnar frumvarp til laga um fjárlög
2023, 1. mál.
Lagt fram til kynningar.
22. Forsætisráðuneytið kynnir til samráðs mál nr. 164/2022 –
„Drög að upplýsingastefnu stjórnvalda“.
Lagt fram til kynningar.
23. Önnur mál.
a) Fjármálaráðstefna Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Kynnt er að fjármálaráðstefna sveitarfélaganna verður haldin á Hilton Nordica
hótelinu í Reykjavík 13. og 14. október n.k.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að ﬁmm fulltrúar úr sveitarstjórn ásamt
sveitarstjóra eigi kost á að fara á ráðstefnuna.
b) Lyfjaafgreiðsla í Laugarási.
Fyrir liggur að Lyfja ehf hefur áform um að breyta fyrirkomulagi lyfjaafgreiðslu í
Laugarási og leitar nú eftir samningi við HSU um að lyfjaafgreiðsla færist inn á
heilsugæsluna og í hendur starfsfólks þar. Með þessu breytta fyrirkomulagi er
hætt við að þjónusta við notendur heilsugæslunnar verði skert, t.d. hvað það
varðar að fá lyfseðilsskyld lyf afgreidd í beinu framhaldi af læknisheimsókn.
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps lýsir yﬁr áhyggjum vegna
umræddrar þjónustu-skerðingar og hvetur til þess að lyfjaafgreiðsla verði með
óbreyttu sniði í Laugarási. Um mikilvæga þjónustu er að ræða fyrir íbúa alls
svæðisins, sem sækja þjónustu heilsugæslu í Laugarási.

Styrktarreikningur
sveitarinnar er:
0586-26-456
kt. 490487-1319
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Sveitarstjórn 534. fundur 19. október 2022
kl. 13:00—15:30 Stjórnsýsluhúsinu Borg

·
·
·
·
·
·

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 Ása Valdís Árnadóttir
1. Fundargerðir.
a) Fundargerð 23. fundar ungmennaráðs Grímsnes- og Grafningshrepps,
10. október 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
b) Fundargerð 247. fundar Skipulagsnefndar Uppsveita, 12. október 2022.
Mál nr. 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 19 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar.
Lögð fram 247. fundargerð Skipulagsnefndar Uppsveita, dagsett 12. október
2022. Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar;
Mál nr. 9: Vaðnes; Frístundabyggð; 3. áfangi; Deiliskipulag - 2204055.
Lögð er fram tillaga deiliskipulags er varðar stækkun frístundabyggðar í landi
Vaðness eftir kynningu. Í tillögunni 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. Athugasemdir og umsagnir bárust við kynningu málsins og eru þær
lagðar fram við afgreiðslu þess ásamt andsvörum umsækjanda.
Sveitarstjórn tekur undir andsvör umsækjanda vegna þeirra athugasemda sem
bárust er varðar notkun vegar inn á svæðið. Hlutaðeigandi sumarhúseigendum
hefði mátt vera ljóst að á aðalskipulagi Grímsnes- og Grafningshrepps er gert
ráð fyrir því að landnotkun viðkomandi svæðis sem deiliskipulagið tekur til er
skilgreind sem frístundabyggð innan aðalskipulagsins. Að mati sveitarstjórnar
er skynsamlegt að nýta núverandi vegi og aðra innviði innan jarðarinnar enda
geri landeigendur ráð fyrir því að standa að vegabótum á viðkomandi vegi í takt
við aukna umferð. Sveitarstjórn telur hins vegar þörf á að bregðast við umsögn
Minjastofnunar er varðar skráningu minja innan skipulagssvæðisins áður en
tillagan verður samþykkt til auglýsingar. Sveitarstjórn frestar afgreiðslu
málsins þar til minjaskráning fyrir skipulagssvæðið liggur fyrir.
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Mál nr. 10: Öndverðarnes 2 lóð L170123; Staðfesting á afmörkun og breytt
stærð lóðar - 2209099.
Lögð er fram umsókn Hjördísar Birgisdóttur um staðfestingu á afmörkun og
breytingu á skráningu lóðarinnar Öndverðarnes 2 lóð L170123 samkvæmt
meðfylgjandi hnitsettu mæliblaði sem ekki hefur legið fyrir áður. Lóðin er skráð
5.000 fm en afsal frá 1972 segir lóðina vera um 0,47 ha. samkvæmt hnitsettri
mælingu mælist lóðin 4.655 fm. Fyrir liggur samþykki eigenda aðliggjandi
landeigna samkvæmt mæliblaði.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við hnitsetta afmörkun og breytta stærð
lóðarinnar.
Mál nr. 11: Neðan-Sogsvegar 41 L169422; Fjölgun lóða; Deilisk.breyting 2210013.
Lögð er fram umsókn frá Þórkötlu M. Valdimarsdóttur er varðar breytingu á
deiliskipulagi sem tekur til lóðar Neðan-Sogsvegar 41 L169422. Lóðin er í dag
skráð í óskiptri sameign en innan gildandi deiliskipulags er gert ráð fyrir fjórum
sumarhúsum á tveimur byggingarreitum innan lóðarinnar sem er alls um 17.800
fm.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða viðkomandi breytingu á deiliskipulagi
svæðisins og að málið fái málsmeðferð á grundvelli 1. mgr. 43. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar breytingar á deiliskipulagi.
Mál nr. 12: Klausturhólar L168258; Bæjartorfa; Deiliskipulag - 2201053.
Lögð er fram tillaga er varðar nýtt deiliskipulag sem tekur til bæjartorfunnar að
Klausturhólum L168258 eftir auglýsingu og yﬁrferð Skipulagsstofnunar. Í
deiliskipulaginu felst skilgreining byggingarheimilda á 7 lóðum og 8
byggingarreitum. Innan svæðisins er m.a. gert ráð fyrir uppbyggingu
íbúðarhúsa, skemma og hesthúss. Athugasemdir bárust við gildistöku
skipulagsins af hálfu Skipulagsstofnunar sem eru lagðar fram við afgreiðslu
málsins ásamt uppfærðri skipulagstillögu.
Sveitarstjórn telur að brugðist haﬁ verið við athugasemdum Skipulagsstofnunar
með fullnægjandi hætti. Sveitarstjórn mælist til þess að deiliskipulagið taki gildi
með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda í samræmi við 42. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010.
Mál nr. 13: Öndverðarnes, Kambshverﬁ, Hlíðarhólsbraut; Frístundabyggð;
Stækkun lóða; Deiliskipulagsbreyting - 2209106.
Lögð er fram umsókn frá Öndverðarnesi ehf. er varðar breytingu á deiliskipulagi
fyrir Hlíðarhólsbraut í Kambshverﬁ í landi Öndverðarness. Í breytingunni felst að
lóðir norðan Hlíðarhólsbrautar eru færðar nær götunni og er stækkun þeirra
mismunandi. Þetta er gert til að svæði frá lóðunum að vegi verði ekki til vansa
fyrir lóðarhafa og sem annars yrði óhirt í eigu Öndverðarness ehf.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða viðkomandi breytingu á deiliskipulagi
svæðisins og að málið fái málsmeðferð á grundvelli 1. mgr. 43. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar breytingar á deiliskipulagi.
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Mál nr. 14: Nesjar L170877 og L170890 (Litla-Hestvík 1 og 2) og Kleifakot
L170903; Deiliskipulag - 2204007.
Lagt er fram deiliskipulag er varðar lóðir Nesja L170877 og 170890 og
Kleifakots L170903 eftir auglýsingu og yﬁrferð Skipulagsstofnunar. Innan
deiliskipulagsins er gert grein fyrir skilgreiningu lóða og byggingarheimildum
innan þeirra. Athugasemdir bárust frá Skipulagsstofnun og eru þær lagðar fram
við afgreiðslu málsins.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða framlagt deiliskipulag eftir auglýsingu og
yﬁrferð Skipulagsstofnunar. Sveitarstjórn mælist til þess að deiliskipulagið taki
gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda. Samhliða gildistöku
deiliskipulagsins verði birt auglýsing um gildistöku óverulegrar breytingar á
deiliskipulagi aðliggjandi svæðis Nesja - Nesjaskógar þar sem viðkomandi
svæði verði fellt út úr afmörkun deiliskipulagsins.
Mál nr. 19: Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 22-171-2209005F.
Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá fundi nr. 22-171 lagðar fram til kynningar.
c) Fundargerð 1. fundar framkvæmdarstjórnar Héraðsnefndar Árnesinga,
12. ágúst 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
d) Fundargerð 2. fundar framkvæmdarstjórnar Héraðsnefndar Árnesinga,
29. ágúst 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
e) Fundargerð 1. fundar vinnuhóps um atvinnumálastefnu, 29. ágúst 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
f) Fundargerð 1. fundar framkvæmdaráðs Almannavarna Árnessýslu,
7. október 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
g) Fundargerð stjórnar Listasafns Árnesinga, 7. september 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
h) Fundargerð stjórnar Listasafns Árnesinga, 3. október 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
i) Fundargerð aukafundar stofnenda Arnardrangs hses, 7. október 2022.
Lögð fram fundargerð frá aukafundi stofnenda
húsnæðissjálfseignarstofnunarinnar Arnardrangs frá 7. október 2022.
Sveitarstjórn staðfestir samhljóða fundargerðina, samþykktirnar og stjórn
Arnardrangs hses.
j) Fundargerð 51. fundar stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga,
19. september 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
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k) Fundargerð 913. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga,
28. september 2022.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
2. Umsókn um framkvæmdaleyﬁ fyrir borun á borholu og gerð á borplani í
landi Króks.
Lögð er fram beiðni frá Suðurdal ehf., landeigendum jarðarinnar Króks í
Grafningi þar sem óskað er eftir framkvæmdarleyﬁ fyrir fyrsta áfanga
framkvæmda í tengslum við umrædda gufuaﬂsvirkjun. Um er að ræða borun á
borholu KR-02 og gerð borplans. Fyrir er á svæðinu borhola KR-01 sem var
boruð 2018. Deiliskipulag fyrir framkvæmdina var samþykkt í sveitarstjórn
Grímsnes- og Grafningshrepps þann 15.6.2022 og aðalskipulagsbreyting var
samþykkt þann 26.4.2022. Framkvæmdin hefur lokið
matsskyldufyrirspurnarferli Skipulagsstofnunar sem að lauk með úrskurði
stofnunarinnar þann 10. ágúst 2018 um að framkvæmdin væri ekki líkleg til að
hafa í för með sér umtalsverð umhverﬁsáhrif.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða útgáfu framkvæmdaleyﬁs fyrir borun á
borholu KR-02 og gerð borplans og felur skipulagsfulltrúa að annast samskipti
við landeiganda og útgáfu framkvæmdaleyﬁs.
3. Ársskýrsla Leikfélagsins Borg 2021.
Lögð fram til kynningar ársskýrsla Leikfélagsins Borg fyrir árið 2021.
4. Ársskýrsla Tónlistarskóla Árnesinga október 2022.
Lögð fram til kynningar ársskýrsla Tónlistarskóla Árnesinga október 2022.

9. Kynning á samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna hjá skóla- og
velferðarþjónustu Árnesþings bs.
Á fundinn mætti Kristín Arna Hauksdóttir verkefnastjóri samþættingar í þágu
farsældar barna og kynnti verkefnið og innleiðingu þess.
10. Beiðni um umsögn um Áætlun um loftgæði 2022-2033 – drög til
haghafa.
Lögð fram til kynningar áætlun um loftgæði 2022-2033.
11. Atvinnuveganefnd Alþingis sendir til umsagnar tillögu til þingsályktunar
Endurskoðun á laga- og reglugerðarumhverﬁ sjókvíaeldis, 9. mál.
Lagt fram til kynningar.

12. Velferðarnefnd Alþingis sendir til umsagnar frumvarp til laga um
almannatryggingar (skerðing á lífeyri vegna búsetu), 44. mál.
Lagt fram til kynningar.
13. Umhverﬁs-, orku- og loftslagsráðuneytið kynnir til samráðs mál
nr. 188/2022, „Þjóðgarðar og önnur friðlýst svæði – lykilþættir“.
Lagt fram til kynningar.
14. Umhverﬁs- og samgöngunefnd Alþingis sendir til umsagnar frumvarp til
laga um breytingu á skipulagslögum, nr. 123/2010 (uppbygging innviða),
144. mál.
Lagt fram til kynningar.

5. Erindi frá UNICEF.
Lagt fram til kynningar erindi frá Birnu Þórarinsdóttur framkvæmdastjóra
UNICEF á Íslandi, dagsett 28. september 2022. Með erindinu vill UNICEF á
Íslandi hvetja Grímsnes- og Grafningshrepp til að fjölga tækifærum barna til
áhrifa innan sveitarfélagsins með stofnun ungmennaráðs, ef það hefur ekki
þegar verið gert, eða með því að eﬂa starf ungmennaráðs í samræmi við ráð
ungmenna til ráðamanna.
6. Erindi frá Tryggva M. Þórðarsyni, f.h. Hillrally á Íslandi 2023.
Fyrir liggur bréf frá Tryggva M. Þórðarsyni f.h. Hillrally á Íslandi 2023, dagsett
11. október 2022, þar sem sótt er um leyﬁ sveitarfélagsins til að halda
fyrrnefnda keppni á vegi sem undir sveitarfélagið fellur. Vegurinn sem um ræðir
er svokallaður Eyﬁrðingavegur sem liggur sunnan Skjaldbreiðar, en keppnin
verður haldin dagana 11. – 13. ágúst 2023.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að keppnin verði haldin á umræddum
vegi. Minnt er á að huga þarf vel að merkingum vegna keppninnar og skilja við
svæðið í sama ástandi og tekið var við því.
7. Aðalfundur Samtaka orkusveitarfélaga 2022.
Lagt fram til kynningar að aðalfundur Samtaka orkusveitarfélaga verði haldinn
11. nóvember nk.
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IðaÊMarsibil,ÊÁsaÊValdís,ÊRagnheiður,ÊDagný,ÊSmáriÊogÊBjörnÊKris nn

FulltrúarÊGrímsnes–ÊogÊGrafningshreppsÊáÊársþingiÊSASSÊ2022Ê
áÊHöfnÊíÊHornaﬁrði.

NEYÐARKALL
Hjálparsveitin Tintron verður með
Neyðarkallasölu dagana 3.- 6. nóvember.
Unglingadeildin mun ganga í hús í
þéttbýlinu á Borg og reiknað er með að
ekið verði um sveitina á
föstudagskvöldinu 4. nóvember. Einnig
verður hægt að panta kall með því að
senda á tintron@tintron.is
Lyklakippan í ár kostar 3000 krónur.
Einnig munum við eiga til nóg af stórum Neyðarköllum og ef
þitt fyrirtæki vill leggja góðu málefni lið að þá er bara að hafa
samband.
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