
Pistill sveitarstjóra 

Kæru íbúar og aðrir lesendur 

Nú er frost á Fróni, 

frýs í æðum blóð, 

kveður kuldaljóð  

Kári í jötunmóð. 

Yfir laxalóni 

liggur klakaþil, 

hlær við hríðarbyl 

hamragil. 

Þorraþrællinn á vel við þessa dagana og Kári hefur heldur betur verið í jötunmóð. Eftir mikla 
kuldatíð hefur tekið við umhleypingasamt veðurfar sem við förum ekki varhluta af. Við fundum 
fyrir snjóþunganum í desember og fram í janúar og þá tók við asahláka og nú hefur skiptist á 
þíða og kuldi. Flóamenn, líkt og flestir Íslendingar, búa yfir æðruleysi yfir þessum aðstæðum 
enda ekki í mannanna höndum að eiga við náttúruna. Það er líka þessi öfluga náttúra sem 
skapar okkur sem þjóð. Hvort sem um er að ræða veðurofsa eða náttúruhamfarir eins og 
eldgos, jarðskjálfta og flóð þá tökum við á því verkefni sem við fáum í hendurnar hverju sinni.  

Ný heimasíða Flóahrepps: 

Frá og með 1. febrúar er ný heimasíða Flóahrepps komin í loftið www.floahreppur.is. Þar má 
finna ýmsar upplýsingar um sveitarfélagið, þjónustu, stjórnsýslu, mannlíf og menningu. 
Markmiðið með nýrri heimasíðu er að gera fréttir, tilkynningar, umsóknir og upplýsingar 
aðgengilegri og einfaldari í notkun fyrir íbúa.  Við notum facebook síðu Flóahrepps einnig til 
að deila fréttum og tilkynningum. 

Heimasíðan verður áfram í stöðugri endurskoðun og eru allar ábendingar vel þegnar á 
netfangið floahreppur@floahreppur.is.  

Íbúafundur: 

Fimmtudagskvöldið 26. janúar var haldinn íbúafundur í Þingborg og var hann vel sóttur. 
Fulltrúar frá Íslenska Gámafélaginu komu og kynntu þær lagabreytingar sem tóku gildi um 
áramót og fóru yfir flokkunarmálin. Þeir sem ekki höfðu tök á að mæta á fundinn geta nálgast 
efni af fundinum á heimasíðu Flóahrepps og svo er íbúum alltaf velkomið að hafa samband við 
skrifstofuna ef spurningar vakna. Á heimasíðu Flóahrepps má finna góðar leiðbeiningar 
varðandi flokkun. 

Á fundinum var einnig farið yfir nýsamþykktar verklagsreglur vegna snjómoksturs í Flóahreppi. 
Góðar umræður sköpuðust á fundinum og ljóst að íbúa kunna að meta að fá að mæta á slíka 
fundi, bæði til að ræða ákveðin málefni en einnig til að hitta aðra og taka spjallið. 

 

http://www.floahreppur.is/
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Inneignarkort á söfnunarstöð ÍGF, Hrísmýri á Selfossi: 

Sú breyting hefur nú verið gerð að allir fasteignaeigendur sem greiða fast gjald 
(sorpeyðingargjald) hafa kost á því að nálgast inneignarkort fyrir söfnunarstöð ÍGF í Hrísmýri á 
Selfossi. Aðeins er hægt að fá eitt kort á hvert fasteignanúmer sem greiðir þetta gjald. Kortin 
eru til afhendingar á skrifstofu sveitarfélagsins. Nánari upplýsingar um inneignarkortin eru á 
heimasíðu sveitarfélagsins.  

Grenndarstöð: 

Í tengslum við ný lög og fyrirkomulag á sorpflokkun þá eru nú komnir grenndargámar við 
Þingborg fyrir málma og gler. Athugið að hér er ekki átt við flöskur og dósir til endurvinnslu 
heldur gler svo sem glerkrukkur (án loks) og annað smátt gler sem fellur til frá heimilum. 
Gámurinn fyrir málma er fyrir litla málmhluti svo sem lok af krukkum, niðursuðudósir og litla 
málmhluti. Málmhlutir mega ekki lengur fara í græna tunnu við heimili – þar má bara setja 
plast í plasttunnu og pappír/pappa í aðra tunnu. 

Til að byrja með verður þessi eina stöð við Þingborg en síðan verður sett önnur stöð við 
Félagslund til að draga úr vegalengdum fyrir íbúa. Einnig er hægt að fara með gler og málma í 
Hrísmýri. 

Söfnun á textíl mun að líkindum einnig verða hluti af grenndarstöðvum en til að byrja með 
bendum við íbúum á að hægt að fara með textíl í gáma Rauða krossins sem staðsettir eru við 
BYKO á Selfossi. 

Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings: 

Síðastliðið haust var ákveðið að fara í breytingar á fyrirkomulagi Skóla- og velferðarþjónustu 
Árnesþings. Síðustu ár hafa 7 sveitarfélög staðið saman að byggðasamlaginu eða Flóahreppur, 
Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppur, Hrunamannahreppur, Hveragerði, Skeið- og 
Gnúpverjahreppur og Ölfus. Ákveðið var að Uppsveitir og Flói færu í að móta sína sameiginlegu 
þjónustueiningu og Hveragerði og Ölfus sínar einingar.  

KPMG var fengið til liðs við sveitarfélögin vegna breytinga á byggðasamlaginu og einnig til að 
aðstoða við að stofna nýja einingu fyrir Uppsveitir og Flóa. Þessi vinna er enn í fullum gangi en 
verið er að horfa á að ný þjónustueining taki til starfa þann 1. mars næstkomandi. Það er von 
okkar að með þessum breytingum sé verið að einfalda stjórnsýslu í kringum starfsemina og 
um leið bjóða íbúum okkar upp á enn betri nærþjónustu í þessum málaflokkum.   

Álagningarseðill: 

Sveitarstjórn ákvað í undirbúningi fjárhagsáætlunar 2023 að gera þá breytingu að fjölga 
gjalddögum fasteignagjalda 2023 sem eru yfir 60.001 kr um einn og því dreifast þau gjöld á 10 
gjalddaga í stað 9 eins og áður var. Greiðslur 20.000 kr og lægri eru áfram með 1 gjalddaga 
þann 1. mars og greiðslur á bilinu 20.001 kr – 60.000 kr eru á þremur gjalddögum eða 1. mars, 
1. maí og 1. júlí. Athugasemdir vegna álagningarseðils berist til skrifstofu Flóahrepps. 



Athygli er vakin á því að Flóahreppur sendir ekki út greiðsluseðla né álagningarseðla í 
bréfapósti. Greiðsluseðlar birtast í heimabanka undir rafrænum skjölum og 
álagningarseðlarnir eru aðgengilegir á www.island.is. Hægt er að óska eftir álagningarseðli og 
greiðsluseðli með því að hafa samband við skrifstofu sveitarfélagsins.  

Viðtal við sveitarstjóra og oddvita: 

Sveitarstjóri er almennt með viðveru á skrifstofu alla virka daga á opnunartíma skrifstofu og 
tekur á móti íbúum. Það getur verið gott að hringja á undan sér eða senda tölvupóst á 
hulda@floahreppur.is til að vera viss um að sveitarstjóri sé við og alltaf hægt að bóka viðtal. 

Oddviti er ekki með fasta viðveru á skrifstofu en íbúum er ávallt frjálst að heyra í honum, senda 
tölvupóst eða bóka viðtal við hann. Til að bóka viðtal við oddvita er best að senda tölvupóst á 
arni@floahreppur.is.  

Húsvarsla í Þingborg og Félagslundi: 

Andri Þór Erlingsson leysir Ingibjörgu Einarsdóttur tímabundið af í starfi húsvarðar í Þingborg. 
Bókanir og fyrirspurnir vegna félagsheimilanna berist til Andra í síma 866-7870 eða á netfangið 
andrierlingsson@gmail.com.   

Opnunartími skrifstofu: 

Minnum á að opnunartími skrifstofu er frá 9:00-16:00 mánudaga-fimmtudaga og 9:00-13:00 
á föstudögum. Síminn er opinn frá 9:00-13:00 alla virka daga og alltaf er hægt að senda 
tölvupóst á starfsmenn skrifstofu: 

Anna Dóra ritari og gjaldkeri:  anna@floahreppur.is 

Hafdís bókari og launafulltrúi: hafdis@floahreppur.is  

Hulda sveitarstjóri:   hulda@floahreppur.is  

Vaktsími vatnsveitu:   862-6848 

Næsti fundur sveitarstjórnar: 

Næsti fundur sveitarstjórnar Flóahrepps verður þriðjudaginn 7. febrúar kl. 9:00 í Þingborg. 
Erindi sem óskað er eftir að verði tekin fyrir þurfa að berast á skrifstofu Flóahrepps eða á 
netfangið floahreppur@floahreppur.is í síðasta lagi kl. 12:00 föstudaginn 3. febrúar.  

Að lokum vil ég hvetja íbúa og aðra áhugasama að panta sér miða á þorrablótin sem eru haldin 
í febrúar í Flóahreppi. Þorrablót eru ómissandi hefð í samfélaginu okkar enda maður manns 
gaman.  

Bestu kveðjur, 

Hulda Kristjánsdóttir 

sveitarstjóri Flóahrepps 
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Mynd: Ólafur Ingi Ólafsson, Halakoti, 2023 

 

 


