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Gleðileg jól

Kæru sveitungar.
Mikið líður tíminn hratt. Vikurnar varla
byrjaðar þegar þær eru búnar. Árið 2018
hefur verið viðburðarríkt í Rangárþingi
eystra. Mörg stór verkefni hafa verið í
vinnslu og er nú lokið, eða við það að
ljúka. Ber þar helst að nefna viðbyggingu 12 hjúkrunarrýma við Kirkjuhvol,
ásamt nýjum matsal og eldhúsi. Nú
stendur yfir vinna við að skoða möguleika á að elda fyrir allar stofnanir sveitarfélagsins í nýja eldhúsinu. Niðurstaða
þeirra vinnu ætti að liggja fyrir fljótlega
í janúar.
Endurbyggingu á Austurvegi 4 lauk
á árinu. Hún gekk vel að flestu leyti, þó
svo að vissulega, þegar gamalt hús er
endurgert, komi ýmislegt upp sem ekki
var séð fyrir. Í húsinu er nú fjölbreytt
starfsemi, öll stjórnsýsla sveitarfélagsins, PWC, Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, Skólaþjónustan, SASS,
Háskólafélagið, Katla jarðvangur og

Ljósm: Þorsteinn

héraðskjalavörður. Krónan opnaði
glæsilega verslun sem er mikil búbót
fyrir íbúa sveitarfélagsins, en unnið
hafði verið að því í áraraðir að fá lágvöruverslun á Hvolsvöll. Rúsínan í
pylsuendanum var svo að Valdís opnaði glæsilega ísbúð í byggingunni,
en óvíst er enn hvaða áhrif það hefur
á ummál þeirra 40 starfsmanna sem
starfa að Austurvegi 4.
Lagningu ljósleiðara er nú að
mestu lokið í dreifbýlinu. Um mikið
framfaramál er að ræða og í raun gjörbreyting á búsetuskilyrðum í dreifbýli
sveitarfélagsins. Verkefnið var mjög
umfangsmikið og kostnaðarsamt, en
sýnir augljóslega hverju er hægt að
áorka þegar sveitarfélag og íbúar þess
leggjast á eitt og hrinda málum í framkvæmd. Tengingu síðustu heimila ætti
að verða lokið upp úr áramótum.
Fjölmörg mál rata inn á borð sveit-

arfélagsins á ári hverju, sum eru smávægileg og einföld úrlausnar, önnur
umfangsmeiri og flóknari. Allt eru
þetta þó verkefni sem þarf að leysa og
vinna úr með einum eða örðum hætti
og leggur starfsfólkið sig fram um að
gera það eins vel og því er unnt.
Við horfum með tilhlökkun til ársins
2019 og þeirra verkefna sem það bíður
upp á. Sveitarfélagið okkar stækkar og
dafnar, en aldrei hafa fleiri búið í Rangárþingi eystra, eða 1925 einstaklingar.
Mikil uppbygging á sér stað bæði í
þéttbýli og dreifbýli. Áskoranirnar eru
margar, en saman getum við gert nánast hvað sem er.
F.h. Rangárþings eystra
óska ég ykkur kæru íbúar gleðilegra
jóla og farsældar á komandi ári.
Anton Kári Halldórsson,
sveitarstjóri Rangárþings eystra.
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Fréttir frá leikskólanum Örk
Árið 2018 hefur verið viðburðaríkt
og skemmtilegt hér í leikskólanum.
Í vor útskrifuðum við 18 börn og eftir sumarfrí leikskólans fóru þau börn
sem ekki voru hætt í Hvolskóla þar
sem þau voru allan daginn, fengu
hádegismatinn til sín. Tveir kennarar
leikskólans voru með þeim og okk-

ur fannst þetta takast mjög vel. Þau
voru í Hvolskóla í 3 vikur í ágúst og
börnin voru mjög ánægð með þetta
fyrirkomulag.

Í ágúst leit út fyrir að 86 börn
myndu vera í vistun þetta skólaárið en
í haust hefur það heldur betur breyst
og nú eru 99 börn komin á skrá og
byrja þegar þau hafa aldur til. Það er
mjög jákvæð þróun þegar fjölgar hjá
okkur.
Við í leikskólanum státum okkur af góðum hópi starfsmanna sem
vinna frábært starf með börnunum,
einnig höfum við fengið til starfa 4
karlmenn á þessu ári en einn starf-

aði hér fyrir. Einn starfsmaður hefur
útskrifast og er orðin leikskólakennari og annar kláraði Bed gráðu og
er því orðin aðstoðarleikskólakennari. Fleiri starfsmenn eru í námi svo
framtíðin er björt hvað varðar fagmenntun í leikskólanum. Margir
starfsmenn hafa langan starfsaldur í
leikskólastarfi og það er
því mikil reynsla sem
við búum að hér í leikskólanum. Núna starfa
7 leikskólakennarar, 1
aðstoðarleikskólakennari, 2 leikskólakennaranemar, 1 grunnskólakennari, 2 iðjuþjálfar, 1
félagsfræðingur, 2 leikskólaliðar og einn í námi
og 18 leiðbeinendur við
leikskólann.
Við byrjuðum í haust
að vinna markvisst með
Tákn með tali. Sérstök áhersla hefur verið lögð á þessa vinnu á yngri
deildum. Þetta er frábært tæki í málörvun barna og mjög fjölbreyttar
leiðir sem hægt er að vinna með í
þessari tegund málörvunar. Tákn með
tali er eins og það ber með sér að tala
og tákna, þannig fær barnið sjónræn
og heyrnræn skilaboð og þá um leið
hjálpar það barninu að skilja til hvers
ætlast er til af því. Þetta hægir líka
á starfsmönnum þegar þeir tala við
börnin og um leið styttum við setningar svo börnin eiga enn auðveldara
með að skilja.
Þetta skólaárið eru 33% barna
hér í leikskólanum tvítyngd þ.e. hafa
annað móðurmál en íslensku og einnig höfum við starfsmenn hér sem eru
fæddir í öðrum löndum og reiknast
okkur til að við séum með 13 móðurmál önnur en íslensku innan veggja
leikskólans. Í haust vorum við í
fyrsta skipti með fjölmenningaviku
og byrjuðum við rólega þar sem við
viljum frekar bæta í en að hætta eftir
fyrsta árið. Starfsmenn deilda sögðu
frá sínu heimalandi, bjuggum til
fána landa sem tengjast hverri deild
og sungum á fleiri tungumálum en

íslensku svo eitthvað sé nefnt en við
ætlum að reyna að festa þessa viku í
sessi í leikskólastarfinu okkar. Þetta
er brot af því sem við höfum brallað
hér í leikskólanum en stiklað á stóru.
Við horfum björtum augum til framtíðar.
Kveðja
Fyrir hönd starfsmanna
leikskólans Arkar
Sólbjört Sigríður, leikskólastjóri

Ný sauna

Ný og glæsileg sauna var tekin í
notkun við sundlaugina á Hvolsvelli í lok nóvember. Framkvæmdir höfðu þá
staðið yfir
með
all
nokkrum og
mislöngum
hléum síðan
í apríl.Gamla
vatnsgufubaðinu var
lokað þegar
í ljós kom
að
mygla
var farin að
myndast í og
á veggjum
gufubaðsins. Ákveðið var að skipta
um allar klæðningar, allt endurnýjað og endurhannað. Samið var
við fyrirtækið sauna.is sem eru sérfræðingar á þessu sviði og hafa víðtæka reynslu á þessu sviði. Lengi
hefur verið vitað að heit böð hafa
góð áhrif á blóðrásina og hafa þau
einnig góð áhrif á að losa um streitu
og stuðla þannig að bættri heilsu
og vellíðan. Ransóknir hafa sýnt
að hollt sé að fara í gufubað sem
losar um ,,ánægju-sameindir“ og
hefur jákvæð áhrif á heilsuna. Mikil ánægja er með nýju saununa og
lýsa fastagestir sem og aðrir gestir
yfir gleði sinni með þessa frábæru
viðbót.
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Hvolsskóli

Skólastarf fer vel af stað. Við erum
vel mönnuð af starfsfólki og nemendafjöldinn telur 238 börn. Þar af
koma um 46% þeirra með skólabíl
á morgnana. Við erum fjölmenningarsamfélag og eru um 22% nemenda
okkar með rætur í önnur lönd eða til
alls 18 annarra landa.
Í haust fagnaði Hvolsskóli 110 ára
afmæli sínu en hann tók fyrst til starfa
þann 10. október 1908. Í gegnum
tímans rás hefur hann að sjálfsögðu
tekið breytingum, bæði vegna breytinga í skólakerfi landsins en einnig
vegna þess að hann smám saman er
að skapa sér sérstöðu. Við erum til að
mynda framarlega í umhverfismálum
og er það vel þegar litið er til þeirra
ógna sem að okkur steðja samkvæmt
skýrslum sem Sameinuðu þjóðirnar
hafa nýlega gefið út. Engu að síður

þurfum við að gera enn betur í þeim
málum ef vel á að vera og leitum
stöðugt leiða til úrbóta.
Starfið er að venju lifandi og gefandi. Í haust gengum við á fjöll í sjötta
skiptið en það er liður í svokallaðri
Tíu tinda göngu okkar en markmiðið
er að þau börn sem eru hjá okkur í
10 ár hafi við lok grunnskólagöngu
gengið á tíu fjöll í héraði. Gaman að
sjá að alltaf fjölgar þeim sem slást í
för með okkur en ættingjar eru duglegir að koma með.
Í nóvember héldum við í þrettánda
sinn upp á Dag íslenskrar tungu með
mikilli dagskrá þar sem uppistaðan er
lestur nemenda í 10. bekk á BrennuNjálssögu. Dagskráin er brotin upp
með ýmsum atriðum og er þetta hin
besta skemmtun og orðinn fastur liður hjá mörgum að líta við og hlýða

Söngkeppni USSS
Undankeppni fyrir Suðurland fyrir
söngkeppni Samfés fór fram á Höfn
í lok nóvember. Um er að ræða söngkeppni félagsmiðstöðva og er eitt
söngatriði frá hverri félagsmiðstöð á
Suðurlandi. Félagmiðstöðin á Hvolsvelli, Tvisturinn, sendi þær systur
Oddnýju og Freyju Benónýsdætur
ásamt hljómsveit til keppni og er
skemmst frá því að segja að þau voru
eitt af þremur atriðum sem komust
áfram. Lokakeppnin fer fram í Laugardagshöllinni 23. mars nk. Við óskum þeim til hamingju.

á upplestur, leik eða tónlistarflutning.
Í ár var heiðursgestur okkar Sævar
Helgi Bragason stjörnufræðingur og
náði hann vel eyrum áheyrenda.
Með tilkomu nýrra persónuverndarlaga hefur ýmislegt breyst hjá okkur varðandi fréttaflutning á netmiðlum en allt er nú að komast í samt lag
og síður okkar farnar að glæðast að
nýju.
Við í Hvolsskóla sendum ykkur
öllum hugheilar jóla- og nýárskveðjur og þökkum samstarf og velvild
undanfarin ár.
Birna Sigurðardóttir

Austurvegur 4

Starfsemi í skrifstofurýminu á 2.
hæð að Austurvegi 4 er nú komin
á fullt skrið og þann 12. desember
sl. var haldið opið hús þar sem
gestum og gangandi var boðið að
koma og skoða húsnæðið. Með
tilkomu þessa glæsilega skrifstofuhúsnæðis þá er öll stjórnsýsla
Rangárþings eystra komin á sama
stað, þ.e. skrifstofa sveitarfélagsins og skrifstofa bygginga- og
skipulagsfulltrúaembættisins.
Aðrar stofnanir og fyrirtæki
sem hafa aðsetur á Austurvegi 4
eru Skólaþjónusta Rangárvallaog Vestur Skaftafellssýslu, Katla
Geopark,
Héraðsskjalavörður
Rangárvallasýslu, SASS, Háskólafélag Suðurlands, Rannsóknarmiðstöð landbúnaðarins og PwC.
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Ráðningar hjá
sveitarfélaginu

Búið er að ráða í tvær stöður hjá
sveitarfélaginu Rangárþingi eystra,
annars vegar í starf skipulags- og
byggingarfulltrúa og hinsvegar í starf
skrifstofu- og fjármálastjóra. Ráðningarskrifstofan Intellecta sá um
framkvæmd við báðar ráðningar. Alls
sóttu 9 aðilar um stöðu skipulags- og
byggingarfulltrúa og 7 aðilar um
stöðu skrifstofu- og fjármálastjóra.
Guðmundur
Úlfar Gíslason,
í Glámu, Fljótshlíð, hefur verið
ráðinn sem byggingar- og skipulagsfulltrúi Rangárþings eystra og
tók við starfinu af
Antoni Kára Halldórssyni. Úlfar hóf
formlega störf þann 1. október s.l. og
er starfsstöð hans að Austurvegi 4.
Aðstoðarmaður byggingar- og skipulagsfulltrúa verður áfram Ólafur
Rúnarsson. Úlfar er með MSc próf í
byggingarverkfræði með sérhæfingu
í mannvirkjahönnun og hefur starfað
sjálfstætt sl. ár. Kona Úlfars er Guðlaug Ósk Svansdóttir, ráðgjafi hjá
Háskólafélagi Suðurlands, og eiga
þau þrjú börn.
Margrét Jóna
Ísólfsdóttir,
á Uppsölum, hefur verið ráðin sem
skrifstofu- og fjármálastjóri Rangárþings eystra og
tekur hún við starfinu af Ágústi Inga Ólafssyni þann 15.
nóvember nk. Margrét er viðskiptafræðingur að mennt og hefur síðastliðin ár gegnt stöðu hótelstjóra Hótel
Fljótshlíðar í Smáratúni. Maður Margrétar er Þórður Freyr Sigurðsson,
sviðsstjóri Þróunarsviðs SASS og
eiga þau tvær dætur.

Ljósleiðari, annar áfangi
Búið er að tengja ljósleiðara til lögbýla og staða með atvinnustarfsemi í
Fljótshlíð, Landeyjum og Vallarkrók.

Eftir standa þá núna staðir og lögbýli
í gamla Hvolhrepp en þeirri vinnu
mun ljúka á allra næstu vikum.

Míla kaupir ljósleiðarakerfið
í Rangárþingi eystra
Rangárþing eystra og Míla hafa undirritað samning vegna kaupa Mílu á
ljósleiðarakerfi sem nær til heimila
og fyrirtækja í dreifbýli sveitarfélagsins í Fljótshlíð, Landeyjum og Hvolhrepp. Samningur þessi er undirritaður að undangengnu útboði en áður
hafði Míla fest kaup á ljósleiðarakerfi
sveitarfélagsins sem liggur undir
Eyjafjöll.
Jón R. Kristjánsson framkvæmdastjóri Mílu og Anton Kári Halldórsson sveitastjóri Rangárþings Eystra
undirrituðu samninginn.

Leiðbeiningar um pöntunar- og
tengingaferlið:
1. Notandi pantar þjónustu frá því
fjarskiptafyrirtæki (þjónustuveitu)
sem hann kýs að versla við. Á vef

Áramótabrenna
Áramótabrennan á Hvolsvelli verður
með hefðbundnu sniði. Brennustæðið
er norðan við Króktún og kveikt
verður í brennunni kl. 18:00 á Gamlársdag. Björgunarsveitin Dagrenning verður að vanda með glæsilega
flugeldasýningu.
Þrettándabrennur við Goðaland og
Skógafoss verða auglýstar síðar.

Mílu, www.mila.is er hægt að skrifa
inn nafn tengistaðar og finna út hvort
staðurinn er tilbúinn til þess að tenging geti farið fram. Ef staðurinn er tilbúinn til tengingar við þjónustuveitu
þá birtast skilaboðin „Ljósleiðari í
boði – Hámarkshraði 100 Mb/s“.
2. Þjónustuveita pantar ljósleiðarasamband frá rekstraraðila ljósleiðarakerfisins, Mílu.
3. Ljósleiðaratengingin er afgreidd
og þjónustuveitanda er tilkynnt um
það.
4. Starfsmaður þjónustuveitanda,
eða starfsmaður á vegum Mílu
heimsækir notandann og setur
upp nauðsynlegan endabúnað í
húsakynnum notandans. Í sumum tilfellum getur þjónustuveitandi sent notanda búnaðinn, notandinn tengir hann þá sjálfur eða
fær aðstoð fagmanna.
5. Þjónustan er tilbúin.
Almennt gildir að ljósleiðarakerfi sem hafa fengið ríkisstyrk
skulu vera opin öllum þjónustuveitendum og fulls jafnræðis skal gætt.
Samkeppni milli þjónustuveitenda
er ætlað að tryggja að notendur njóti
alltaf hagstæðustu kjara.

