
Pistill frá sveitarstjóra 

 

Kæru íbúar og aðrir lesendur. 

Nú er starfsemi sveitarfélagsins komin á fullt skrið eftir sumarið. Leikskólinn Krakkaborg 

opnaði eftir sumarlokun þann 4. ágúst og skólasetning í Flóaskóla var þann 22. ágúst. Búið er 

að fullmanna báða skóla og ánægjulegt að hægt var að taka á móti yngstu nemendum 

Krakkaborgar í aðlögun snemma í ágúst en í sumar og allt fram til 5. ágúst var nokkur óvissa 

um næga mönnun til að opna ungbarnadeildina.  

Nú stendur yfir undirbúningur á innleiðingu nýrra laga um samþættingu þjónustu í þágu 

farsældar barna. Farsældarlögin eru leiðarvísir fyrir starfsfólk innan velferðarþjónustu og aðra 

aðila sem vinna að hagsmunum barna og fjölskyldna um hvernig beri að veita samþættan og 

snemmtækan stuðning. Lögin setja skyldur og kveða á um samstarf á milli m.a. 

menntastofnana, heilbrigðiskerfisins og félagsþjónustu auk lögreglu og íþrótta- og 

æskulýðsstarfs. Samstarf þessara aðila getur haft grundvallarþýðingu fyrir þau börn og 

fjölskyldur þeirra sem þurfa á stuðningi að halda til að tryggja velferð og farsæld til framtíðar. 

Sveitarfélög í landinu eru einnig að undirbúa umfangsmiklar breytingar á lögum um 

meðhöndlun úrgangs sem taka munu gildi 1. janúar 2023. Breytingunum er ætlað að skapa 

skilyrði fyrir myndun hringrásarhagkerfis svo stuðla megi að sjálfbærri auðlindanotkun og 

draga úr myndun úrgangs. Markmið hringrásarhagkerfisins er að það myndist lokað 

efnahagslegt kerfi þar sem hráefni fer í endurvinnslu og sem minnst skili sér til endanlegrar 

förgunar með urðun eða brennslu. Ljóst er að öll sveitarfélög munu þurfa að endurskoða þau 

stjórntæki sem þau hafa á grundvelli laga um meðhöndlun úrgangs. Hér má nefna 

svæðisáætlunum um meðhöndlun úrgangs, samþykktir Flóahrepps um meðhöndlun úrgangs 

og gjaldskrár fyrir úrgangsmeðhöndlun.  

Fimmtudaginn 25. ágúst síðastliðinn var formleg vígsluathöfn á nýrri móttökustöð fyrir seyru 

á Flúðum. Guðlaugur Þór Þórðarson Umhverfis-, orku- og auðlindaráðherra opnaði móttökuna 

formlega að viðstöddum gestum. Stöðin fékk nafnið Seyrustaðir en að verkefninu standa, 

ásamt Flóahreppi, sveitarfélögin Ásahreppur, Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppur, 

Hrunamannahreppur og Skeiða- og Gnúpverjahreppur. Jafnframt losa sveitarfélögin 

Rangárþing Ytra, Rangárþing Eystra og Sveitarfélagið Ölfus seyru á Seyrustöðum.  Afvatnaðri 

og kalkaðri seyru er yfirborðsdreift í landgræðslugirðingu á Hrunamannaafrétti með góðum 

árangri í uppgræðslu. Það er mikilvægt að íbúar Flóahrepps passi vel uppá hvað fer í rotþrær 

en á heimasíðu seyruverkefnisins www.seyra.is má sjá ýmsar upplýsingar um rotþrær o.fl. 

Þjónustusími seyru er 832-5105 og netfangið er seyra@seyra.is. Íbúar eru beðnir um að hafa 

beint samband við þjónustufulltrúa seyruverkefnis vegna mála sem snúa að tæmingum 

rotþróa og annað því tengdu.  

Ný fjallaskilasamþykkt fyrir Árnessýslu austan vatna hefur verið samþykkt og auglýst í B-deild 

stjórnartíðinda. Breyting hefur orðið á dagsetningu rétta og eru þær nú fyrr en áður. Réttað 

verður í Reykjaréttum laugardaginn 10. september. 

http://www.seyra.is/
mailto:seyra@seyra.is


Nefndir sveitarfélagsins eru þessar vikurnar að boða til fyrstu funda eftir kosningar. Á 

heimasíðu Flóahrepps má sjá nöfn og netföng formanna nefnda og eru íbúar Flóahrepps 

hvattir til þess að senda erindi á nefndir eins og við á.  

Skrifstofa Flóahrepps er opin frá 9:00-16:00 mánudaga-fimmtudaga og 9:00-13:00 á 

föstudögum. Síminn 480 4370 er opinn frá kl. 9:00-13:00 alla virka daga.  

Ritari: Anna Dóra Jónsdóttir anna@floahreppur.is  

Launafulltrúi/bókhald: Hafdís Júlía Hannesardóttir hafdis@floahreppur.is  

Sveitarstjóri: Hulda Kristjánsdóttir floahreppur@floahreppur.is  

Bestu kveðjur frá skrifstofu Flóahrepps 

Hulda Kristjánsdóttir, sveitarstjóri 
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