
Pistill sveitarstjóra 

Kæru íbúar og aðrir lesendur 

Nú er desembermánuður runninn upp með öllu sem honum fylgir. Þó að veðráttan sýni ekki  
augljóslega að jólahátíðin sé að nálgast þá sýnir dagatalið okkur það.  

Í desember er gott að minna sig á eldvarnir heimilisins enda meira um logandi kerti og ljós í gluggum. 
Sveitarfélagið Flóahreppur er aðili að Brunavörnum Árnessýslu en hluti af Brunavörnum Árnessýslu er 
Slökkvitækjaþjónustu Suðurlands ehf. Slökkvitækjaþjónustan þjónustar lögbýli í sveitarfélaginu en 
þjónustan felst í því að íbúar í dreifbýli Árnessýslu geta komið með slökkvitækin sín þar sem 
starfsmaður yfirfer það eða skiptir þeim út og afhendir rafhlöður í reykskynjara þeim að 
kostnaðarlausu. Hjá Slökkvitækjaþjónustunni er einnig hægt að kaupa slökkvitæki og reykskynjara. 
Aðsetur þjónustunnar er í Björgunarmiðstöðinni á Selfossi og vil ég hvetja íbúa til að nýta sér þessa 
þjónustu. 

Gengið hefur verið frá verksamningi við Hellisbúið ehf. um snjómokstur á héraðsvegum, tengivegum 
og heimreiðum í Flóahreppi 2022-2025. Vegagerðin sér um mokstur 4 daga vikunnar á 
Villingaholtsvegi frá þjóðvegi 1 að Flóaskóla og á Gaulverjabæjarvegi frá hringtorgi að Félagslundi. 
Urriðafossvegur er mokaður af Vegagerðinni 2 daga í viku.   

Skv. verksamningi og útboðsgögnum skal markmið snjómoksturs vera að opna leiðir fyrir kl. 7:00 að 
morgni þá daga sem mokað er og er megin markmiðið að koma börnum í skólann á réttum tíma og 
greiða um leið akstursleiðir þeirra sem þurfa til og frá vinnu. Ekki er mokað þegar veður er þannig að 
það fenni jafnóðum í för. Það er mikilvægt að íbúar sýni mokstursaðilum góða samvinnu og gæti að 
því að ekki sé fyrirstaða í mokstursleið eins tæki, vélar, hlutir eða annað sem gætu heft för 
moksturstækja eða valdið tjóni. Það er því á ábyrgð íbúa að tryggja að aðstæður fyrir mokstursvélar 
séu eins og best verður á kosið. Vert er að benda á að það er ekki hlutverk moksturstækja á vegum 
sveitarfélagsins að moka plön eða að moka frá sorptunnum við húsnæði heldur ber hver og einn íbúi 
ábyrgð á því.  

Ef af einhverjum ástæðum er óskað eftir því að ekki sé mokað að heimili skal koma þeim upplýsingum 
til skrifstofu Flóahrepps. Það sama á við ef um er að ræða kvartanir eða ábendingar vegna moksturs. 
Fyrirtæki og eigendur frístundahúsa geta samið við mokstursaðila en mokstur skv. samningi við 
sveitarfélagið gengur fyrir þeim mokstri. 

Fyrri umræða fjárhagsáætlunar fyrir 2023-2026 fór fram miðvikudaginn 30. nóvember. Seinni 
umræða fer fram 15. desember. Sveitarstjórn hefur setið nokkra vinnufundi vegna 
fjárhagsáætlunargerðar og stjórnendur og starfsmenn stofnana sveitarfélagsins hafa komið inn á 
vinnufundi vegna þeirrar vinnu.   

Nú hefur Ungmennafélagið Þjótandi lokið við að keyra út nýjar sorptunnur ásamt því að dreifa 
merkingum og leiðbeiningum til íbúa vegna flokkunar. Ef íbúar hafa ekki fengið nýja tunnu eða vantar 
merkingar þá bið ég ykkur um að hafa samband við skrifstofu Flóahrepps og við kippum því í liðinn. 
Ungmennafélaginu eru færðar kærar þakkir fyrir þeirra vinnu við dreifingu nýju ílátanna og merkinga. 

Að lokum vona ég að íbúar Flóahrepps eigi góða og notalega aðventu í faðmi fjölskyldu og vina. 
Munum að hugsa til þeirra sem eiga um sárt að binda eða lifa við erfiðleika eða bág kjör. Þetta er tími 
kærleika og hugulsemi við náungann. Það er gott að minna sig reglulega á það.  

Sveitarstjórn Flóahrepps og starfsmenn á skrifstofu óska íbúum í Flóahreppi og lesendum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári með kærri þökk fyrir árið sem er að líða. 

Jólakveðja, 

Hulda Kristjánsdóttir, sveitarstjóri Flóahrepps 


