
Pistill sveitarstjóra 

Kæru íbúar og aðrir lesendur 

Gleðilegt nýtt ár og kærar þakkir fyrir gott samstarf og 
samskipti á árinu 2022. 

Það hefur ekki farið framhjá neinum að veturinn skall á með miklum þunga í desember. Mikil 
kuldatíð einkenndi mánuðinn og snjómagnið sem féll í fyrstu snjókomu vetrarins var mikið og 
hefur gert íbúum hér á Suðurlandi nokkuð erfitt fyrir.  

Snjómokstur: 

Verktakar á vegum sveitarfélagsins og Vegagerðin hafa unnið að snjómokstri nær stöðugt frá 
17. desember og þegar þetta er skrifað bætir enn í snjóinn. Sveitarstjórn Flóahrepps vinnur nú 
að drögum að viðmiðunarreglum um snjómokstur sem byggir á vetrarþjónustu 
Vegagerðarinnar, samningum sveitarfélagsins við Vegagerð og verktaka og byggir einnig á 
viðmiðunarreglum í sveitarfélögum í kringum okkur. Verktakar hafa bætt í tækjakost sinn til 
að eiga auðveldara með að þjónusta sveitarfélagið og vélum hefur verið fjölgað til að þjónusta 
svæðið betur. Viðmiðunarreglur verða kynntar fyrir íbúum á heimasíðu sveitarfélagsins þegar 
sveitarstjórn hefur fjallað um þær og samþykkt.  

Snjórinn veldur ekki eingöngu vandræðum með að komast til og frá heimili eða á milli staða 
heldur hefur hann áhrif á sorphirðu innan sveitarfélagsins. Íslenska gámafélagið er 
þjónustuaðili Flóahrepps varðandi sorphirðu og hafa þau gert sitt besta til að reyna að komast 
yfir sorphirðu síðustu vikurnar við erfiðar aðstæður. Sorphirða hefur raskast töluvert og unnið 
er að því að koma á jafnvægi. Mikilvægt er að íbúar moki ofan af og frá sorpílátum eins og 
mögulegt er til að tryggja aðgengi. Í einhverjum tilfellum hafa íbúar fært tunnurnar fjær 
húsunum sínum tímabundið til að sorphirðuaðili eigi auðveldara með að komast að þeim. 

Úr síðustu Áveitu: 

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. 

 Ný lög um meðhöndlun úrgangs: 

Líkt og komið hefur fram áður þá tóku ný lög um meðhöndlun úrgangs gildi 1. janúar 2023. 
Það þýðir að samræmt flokkunarkerfi er komið á um allt land og íbúar flokka nú í fjóra flokka 
við heimili: almennt, lífrænt, pappír og plast. Ekki er lengur leyfilegt að setja ál eða annað í 
flokkunargáma við heimili en grenndarstöðvar fyrir ál og gler verða settar upp við 
félagsheimilið Þingborg og við Félagslund fyrir þann úrgang. Einnig er hægt að fara með þann 
úrgang á söfnunarstöð í Hrísmýri. Inneignarkort á söfnunarstöð í Hrísmýri verða gefin út á 
næstu vikum og gilda þau fyrir fasteignaeigendur í Flóahreppi. Fram að útgáfu inneignarkorts 
er íbúum heimilt að fara með úrgang á söfnunarstöð eins og verið hefur.  

Hér má sjá nánari upplýsingar um flokkun skv. nýju kerfi: 
https://gamafelagid.is/flokkunarleidbeiningar/  

Hér má sjá leiðbeiningar til íbúa vegna flokkunar og sorphirðudagatal fyrir 2023: 

https://www.floahreppur.is/sorphirda-2023/  

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 

Formenn nefnda: 

Eftirfarandi aðilar eru starfandi sem formenn nefnda á vegum sveitarfélagsins og hvetjum við 
íbúa til að hafa samband við þá varðandi málefni sem kunna að falla undir nefndirnar: 

Fræðslunefnd:    

Bjarni Stefánsson   fraedslunefnd@floahreppur.is  

Íþrótta- æskulýðs og menningarnefnd: 

Sigrún Hrefna Arnardóttir  sigrunhrefna@gmail.com  
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Umhverfis- og samgöngunefnd:  

Jakob Nielsen Kristjánsson  kobbikr@gmail.com   

Landbúnaðar- og atvinnumálanefnd: 

Stefán Geirsson   stegeir@hotmail.com  

Heilsueflandi samfélag: 

Örvar Rafn Hlíðdal   orvar@floaskoli.is  

 

Næsti fundur sveitarstjórnar: 

Næsti fundur sveitarstjórnar Flóahrepps verður þriðjudaginn 10. janúar 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 6. janúar. 

 

Bestu kveðjur, 

Hulda Kristjánsdóttir 

sveitarstjóri Flóahrepps 
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