
Pistill sveitarstjóra 

Kæru íbúar og aðrir lesendur 

Nú er sólin farin að hækka á lofti og samhliða því lifnar yfir öllu í kringum okkur. Tími þorrans 
og þorrablóta er liðinn þetta árið og vil ég nýta tækifærið og þakka þorrablótsnefndunum 
fyrir þeirra framlag til menningar og skemmtunar í sveitarfélaginu okkar. Þorrablótin voru 
nokkuð vel sótt og tókust vel.   

Hvatagreiðslur 

Flóahreppur greiðir styrk til íþrótta- lista- og tómstundaiðkunar tvisvar sinnum á ári, að 
hausti og vori. Umsóknarfrestur vegna hvatagreiðslna að vori er til 1. apríl. Foreldrar/ 
forráðamenn barna á aldrinum frá og með 5 ára og að 18 ára aldri sem eiga lögheimili í 
Flóahreppi geta sótt um greiðslurnar. Umsóknir og nánari reglur um hvatagreiðslur má 
nálgast hér á heimasíðu:  https://www.floahreppur.is/is/sveitin-okkar/ithrottir-og-
utivist/hvatagreidslur  

Styrkur til menningarmála 

Sveitarstjórn veitir árlega styrk/styrki til menningarmála í sveitarfélaginu skv. gildandi reglum 
um úthlutun. Styrkir verða veittir til verkefna sem talin eru skipta máli fyrir mannlíf og 
félagslíf og/eða til þess fallin að stuðla að björgun menningarverðmæta í sveitarfélaginu. 
Umsóknum skal skila á skrifstofu Flóahrepps fyrir 15. apríl og úthlutanir verða í tenglum við 
Fjör í Flóa í vor. Sjá nánari reglur um úthlutun menningarstyrks á heimasíðu Flóahrepps:  
https://www.floahreppur.is/static/files/Reglur/rett_reglur-um-uthlutun-styrks-til-
menningarmala-i-floahreppi.pdf  

Vinnuskóli 

Vinnuskóli verður starfræktur af sveitarfélaginu í 7 vikur í sumar. Auglýst er eftir flokkstjórum 
til að stýra vinnuskólanum og umsóknir vegna starfa við vinnuskólann verða auglýstar í apríl. 
Hvet áhugasama til að sækja um störf flokkstjóra og við vinnuskólann. Sjá auglýsingu hér í 
Áveitunni vegna flokkstjóra og á heimasíðu: 
https://www.floahreppur.is/is/frettir/flokkstjorar-i-vinnuskola-floahrepps-2023  

Girðingar og ástand vega 

Eftir snjóþungar vikur í desember og janúar láta girðingar víða á sjá. Íbúar og aðrir 
umsjónaraðilar eru hvattir til að yfirfara girðingar og lagfæra þar sem þarf. Töluvert hefur 
verið um tilkynningar um að hross hafa verið laus á vegum síðustu vikurnar vegna skemmdra 
girðinga. Laus hross og annar búfénaður geta valdið miklum skemmdum og auka slysahættu 
á vegum umtalsvert. Hægt er að hafa samband við lögregluna eða sveitarfélagið ef íbúar eða 
vegfarendur verða varir við laus hross og er þá reynt að hafa uppi á eiganda og haft 
samband. Einnig hefur gefist vel að setja tilkynningar á hópa á facebook svo sem „bændur í 
Flóahrepp“ til að láta vita um laus hross og hafa eigendur þá brugðist skjótt við.  
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Yfirborð vega er einnig slæmt víða um sveitarfélagið og á það jafnt við um klæðningar og 
malarvegi. Klæðningar fara oft illa þegar hlýindakaflar koma eftir mikinn kulda og snjó og eru 
holur og vegblæðingar farnar að myndast víða. Íbúar eru hvattir til að hafa samband við 
Vegagerðina eða sveitarfélagið og tilkynna um holur í klæðningu. Djúpar holur í vegum eru 
slysavaldur og geta valdið skemmdum á ökutækjum. Einnig er hægt er að tilkynna um holur í 
vegum eða önnur frávik á götum og umferðarmannvirkjum á vefsíðu FÍB: 
https://fib.samsyn.is/ Vegagerðin bregst yfirleitt fljótt við ef tilkynnt er um holur, ýmist með 
því að fylla í holur eða með varúðarmerkingum.  

Vegagerðin er meðvituð um ástand malarvega víða í sveitarfélaginu og hafa sett vissa 
vegkafla á forgangslista hjá sér vegna heflunar þegar frost fer úr jörðu.  

Rúlluplast – leiga á gámum til íbúa og rekstraraðila 

Eins og bændur vita er rúlluplast sótt af ÍGF skv. sorphirðudagatali. Þar sem einhverjir lenda í 
vandræðum með geymslu á plastinu á milli söfnunar þá getur ÍGF boðið bændum uppá leigu 
á midi gámi fyrir rúlluplast heim á bæi. Leigan er 6.900 kr á mánuði sem greiðist af þeim sem 
notar gáminn. Ekki er rukkað fyrir losun og afsetningu á rúlluplasti, eingöngu fyrir leiguna á 
gámnum. Áhugasamir geta sett sig samband beint við ÍGF www.gamafelagid.is.  

Rekstraraðilar/atvinnurekendur geta ávallt haft samband við ÍGF ef þörf er á frekari söfnun á 
úrgangi vegna reksturs. Sveitarfélagið leggur til gunneiningar við íbúðarhús fyrir 
heimilisúrgang en eigendum frístundahúsa og atvinnurekendum er ekki skylt að hafa 
grunneiningar íláta við húsnæði eða atvinnustarfsemi en geta óskað eftir því á eigin kostnað. 
Öllum er þó skylt að flokka skv. gildandi lögum, reglugerðum og samþykktum sveitarfélagsins 
hvort sem grunneiningar íláta eru við frístundahús og rekstur eða ekki.  

Minnt er á að allir fasteignaeigendur geta farið með úrgang á söfnunarstöð í Hrísmýri á 
Selfossi gegn framvísun inneignarkorts sem fæst afhent á skrifstofu sveitarfélagsins.  

Allir geta fengið leigða gáma hjá ÍGF en það er gert á eigin kostnað og panta íbúar gámana 
sjálfir hjá ÍGF: https://gamafelagid.is/thjonusta/leiga-a-gamum-eda-odru/gamaleiga/  

Sjá nánari upplýsingar um úrgangsmál í gildandi samþykktum um meðhöndlun úrgangs í 
Flóahreppi: https://www.floahreppur.is/static/files/samtykktir/samthykkt-um-medhondlun-
urgangs-i-floahreppi.pdf  

Skóla- og velferðarþjónustan 

Eins og fram kom í síðasta pistli þá eru að verða breytingar á fyrirkomulagi byggðasamlagsins 
Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings frá og með 1. mars. Hveragerðisbær og Sveitarfélagið 
Ölfus hafa gengið úr byggðasamlaginu og Uppsveitir og Flói reka nú saman byggðasamlag í 
kringum þessa þjónustu. Aðal starfsstöð þjónustunnar verður í Laugarási þar sem 
velferðarþjónustan okkar hefur verið síðustu ár.  

Anný Ingimarsdóttir hefur verið ráðin sem deildarstjóri velferðarþjónustu og verið er að 
vinna úr umsóknum um starf deildarstjóra skólaþjónustu. Auglýst var eftir sálfræðingi og 
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talmeinafræðingi í tímabundið starf vegna fæðingarorlofs en því miður bárust ekki umsóknir 
um þau störf. Í dag er starfandi talmeinafræðingur í hlutastarfi fyrir þjónustuna. Áfram 
verður reynt að fá fólk til starfa í þessi sérfræðistörf en mögulega þarf að brúa bilið með 
aðkeyptri þjónustu verktaka til að vinna að sálfræðigreiningum og talþjálfun leik- og 
grunnskólabarna.  

Velferðarþjónustan er áfram vel mönnuð af því hæfa fólki sem þar hefur starfað undanfarið.  

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 

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.  

Næsti fundur sveitarstjórnar: 

Næsti fundur sveitarstjórnar Flóahrepps verður þriðjudaginn 7. mars 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. mars.  

Bestu kveðjur, 

Hulda Kristjánsdóttir 

sveitarstjóri Flóahrepps 
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