
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

  

  

Fréttabréf Rangárþings eystra 

Rangárþing eystra  

Austurvegur 4 

860 Hvolsvöllur 

Sími: 488 4200 

Vefur: www.hvolsvollur.is 

Umsjón: Árný Lára Karvelsdóttir 

Ábyrgð: Lilja Einarsdóttir 

 

Sumaropnun skrifstofu  

Rangárþings eystra 

Mán - Fim   

09:00 - 12:00 

13:00 - 16:00 

 

Föstudagar 

09:00 - 13:00 

 

Júlí 2021 

Gleðilegt sumar 

Leikskólinn Örk 

Einn af hápunktum vorsins hjá elstu deildinni á Leikskólanum Örk er árleg útskriftarferð. Að þessu sinni var haldið af stað 

á góðviðrisdegi í lok maí. Fyrsta stopp var við Gljúfrabúa og Seljalandsfoss þar sem myndin hér fyrir ofan var tekin. Næsta 

stopp var Stóra Dímon þar sem nokkur börn skelltu sér í fjallgöngu upp á topp. Hádeginu eyddi hópurinn við félagsheimilið 

Goðaland þar sem grillaðar voru pylsur áður en haldið var í Þorsteinslund en þar er einstaklega gaman að eyða tíma í að 

sulla í læknum og leika sér í skóginum. Síðasta stopp var svo N1 en það hefur skapast hefð fyrir að fyrirtækið hefur styrkt 

útskriftarhópinn með ís fyrir börnin. Frábær dagur í alla staði. 

Þann 28. maí fór svo útskrift úr Leikskólanum Örk 

fram við hátíðlega athöfn í sal Hvolsskóla þar sem 15 

börn voru útskrifuð. Börnin, sem fædd eru árið 2015, 

munu svo hefja grunnskólagöngu sína í Hvolsskóla í 

haust. Við athöfnina sungu börnin 2 lög ásamt 

Maríönnu Másdóttur sem spilaði undir hjá þeim. 

Sólbjört S. Gestsdóttir, leikskólastjóri, og Unnur 

Óskarsdóttir, deildarstjóri, héldu ræður og svo fengu 

börnin afhent útskriftarskírteini og birkiplöntu.  

 

http://www.hvolsvollur.is/


 

  

Verkefni vetrarins hafa verið með fremur 

óhefðbundnum hætti sökum 

heimsfaraldurs og eiga allir íbúar og 

starfsmenn sveitarfélagsins þakkir skilið 

fyrir hve vel tókst til hjá okkur við allt 

skipulag sem oft þurfti að leggja upp með 

afar skömmum fyrirvara, ekki síst í 

skólastarfi.  

Þau viðhaldsverkefni sem lagt var upp 

með sem viðspyrnuaðgerðir hafa gengið 

nokkuð vel, þrátt fyrir að hægar hafi 

gengið en til stóð í upphafi. Bæði voru 

verkefnin umfangsmeiri en fyrirséð var 

auk þess að iðnaðarmenn hafa verið 

störfum hlaðnir. Nú hyllir því undir að 

umfangsmiklum og glæsilegum 

endurbótum á búningsklefum sundlaugar 

ljúki og er full ástæða til að gleðjast yfir 

þeirri framkvæmd. Endurbótum á 

Pálsstofu og Litla-sal í Hvoli lauk fyrr í 

vetur, og kom sér afar vel þar sem það 

húsnæði hefur nú tímabundið fengið nýtt 

hlutverk sem leikskóladeild. Elsta 

bygging Leikskólans Arkar skemmdist 

verulega í vatnstjóni í vetur, og komu það 

miklar skemmdir í ljós í kjölfar tjónsins 

að ekki svarar kostnaði að gera við 

húsnæðið svo sómi sé af fyrir 

leikskólastarf, 

 

Kæru íbúar 

Það má með sanni segja að 

sumarið sé komið! Það að við 

getum nú áhyggjulaus ferðast 

um landið okkar og notið 

samvista með ættingjum og 

vinum er sannarlega ekki 

sjálfgefið eins og við höfum 

reynt undanfarin misseri. Það 

er því full ástæða til að 

gleðjast yfir afléttingum 

samkomutakmarkana, því 

maður er manns gaman.  

Hér í Rangárþingi eystra er 

það svo sannarlega sumarboði 

þegar við förum að sjá 

ungmennin okkar á ferð um 

sveitarfélagið glöð í bragði og 

full orku að sinna þeim 

verkefnum sem vinna þarf 

útivið til að sveitarfélagið 

okkar fái skartað sínu 

fegursta. Nú sem fyrr láta þau 

verkin tala og leynir dugnaður 

þeirra sér ekki. Nú í sumar var 

stór hópur ungmenna ráðinn 

til starfa til að tryggja þeim 

vinnu, enda eitt af úrræðum 

ríkisins að veita fjármunum í 

sumarstörf námsmanna. Hátt 

á þriðja tug ungmenna voru 

ráðin í sumarstörf í 

Rangárþingi eystra, enda 

handtökin mörg sem vinna 

þarf, því auk hefðbundinna 

sumarstarfa fékkst styrkur að 

upphæð ríflega 40 milljóna úr 

Framkvæmdasjóði 

ferðamannastaða til 

uppbyggingar á 

ferðamannastöðum. En 

margar hendur vinna létt verk 

og gengur vinnan vel.  

 

enda ný leikskólabygging handan við 

hornið. Það verður afar spennandi að 

takast á við hið gríðarstóra verkefni að 

byggja nýjan leikskóla í sveitarfélaginu 

eins og fyrirhugað er. Framkvæmdin er 

stærsta einstaka fjárfesting sem 

Rangárþing eystra hefur ráðist í en 

jafnframt mikilvægt skref til að byggja 

upp innviði í vaxandi samfélagi. Æskan 

er nútíðin og framtíðin. 

Nú snemma á vordögum voru auglýstar á 

þriðja tug íbúðalóða við Hallgerðartún 

sem mikil eftirspurn var eftir og verður 

mjög spennandi að fylgjast með nýju 

hverfi norðan byggðar byggjast upp . Sú 

mikla eftirspurn sem þar hefur verið gefur 

okkur einnig byr undir báða vængi að 

undirbúa strax næstu áfanga og auka 

úrval lóða í sveitarfélaginu. 

Eins og öllum er kunnugt um hefur 

innleiðing Heilsueflandi samfélags 

gengið vel og mun sú innleiðing halda 

áfram næstu árin. Nú í ársbyrjun hófst svo 

þátttaka Rangárþings eystra í verkefninu 

Barnvænt samfélag og er innleiðing þess 

verkefnis nú í fullum gangi. Verkefnið 

felst í innleiðingu Barnasáttmálans í 

stjórnsýslu sveitarfélagsins.  

 

 

 

Það var mikið ánægjuefni að hér 

opnaði VISS, starfs- og hæfingarstöð í 

janúarbyrjun og er skemmst frá því að 

segja að hún hefur notið gríðarlegra 

vinsælda og þörf fyrir slíkan vinnustað 

greinilega mikil. Mörg og fjölbreytt 

verkefni eru unnin þar og er rekin lítil 

verslun á starfsstöðinni sem gaman er 

að heimsækja og næla sér í muni sem 

eru þar til sölu.  

Það er mikill heiður að fá að vera 

þátttakandi í öllum þeim 

framfaraskrefum sem eiga sér stað í 

okkar góða sveitarfélagi um þessar 

mundir. Sá mótbyr sem Covid-19 

heimsfaraldur hefur valdið hefur kennt 

okkur margt og mun leiða til aukinnar 

þekkingar og reynslu til framtíðar. 

Samstaða og jákvæðni íbúanna hefur 

sannað sig enda undirstaða góðs 

samfélags sem vonandi vex hér og 

dafnar um ókomna tíð.   

Með þessum orðum óska ég öllum 

íbúum okkar og gestum gleðilegs 

sumars.  

Lilja Einarsdóttir 

Sveitarstjóri 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Svipmyndir frá hreinsunardegi UMF. Trausta í apríl sl. 

Þorsteinn er í íslenska landsliðinu og sækir öll þau mót sem kostur er á, hvort sem er á Íslandi eða erlendis, og vinnur 

yfirleitt til gullverðlauna. Hann hefur einnig tekið þátt í norðurlandamótum og heimsmeistaramóti og staðið sig þar með 

mikilli prýði. Undanfarin 2 ár hefur Þorsteinn Ragnar stundað nám á íþróttabraut Fsu, hann er metnaðarfullur nemandi og 

leggur sig fram, auk þess liggja öll fög sem snúa að íþróttunum, næringu og líkamlegri sem og sálrænni styrkingu og 

markmiðssetningu einstaklega vel fyrir honum enda áhuginn brennandi þar. 

Ásamt Þorsteini voru þau Andri Már Óskarsson, golfari, Þormar Elvarsson, knattspyrnumaður og Kasia Kosecka – 

Skorupka, hlaupari, tilnefnd til verðlaunanna. Það var Páll Eggertsson, formaður Heilsu-, íþrótta- og æskulýðsnefndar sem 

að afhenti verðlaunin á 17. júní. 

 

Íþróttamaður ársins 2020 
Þorsteinn Ragnar Guðnason er íþróttamaður 

ársins í Rangárþingi eystra árið 2020. Þorsteinn 

Ragnar kynntist og byrjaði að æfa Taekwondó 9 

ára gamall. Hann er meðal yngstu Íslendinga 

sem fengið hafa svarta beltið í sinni íþrótt en því 

náði hann 15 ára gamall. Í dag er hann bæði 

kominn með þjálfara og dómararéttindi. 

Þorsteinn er mjög einbeittur og einarður í að ná 

þeim markmiðum sem hann setur sér og hefur 

náð mjög langt í sinni íþrótt.  

 



  

Útskriftarnemendur í Hvolsskóla vorið 2021 
 
 

Föstudaginn 21. maí síðastliðinn fóru fram skólaslit Hvolsskóla og útskrift 10. bekkinga. Hátíðin var með 

óhefðbundnu sniði í ár líkt og í fyrra vor vegna samkomutakmarkana, en engu að síður áttu allir notalega stund 

með foreldrum og kennurum og fóru glaðir krakkar út í sumarið og sólina sem lék við þau þennan dag. Á 

myndinni eru útskriftarnemar með umsjónakennara sínum, Guri Hilstad Ólason. 

 

Á hátíðarhöldum vegna 17. júní á Hvolsvelli var 

þeim heiðurshjónum Ástu Laufey Sigurðardóttur og 

Ólafi Elí Magnússyni veitt sérstök 

heiðursviðurkenning vegna framlags þeirra til 

íþrótta- og æskulýðsmála í sveitarfélaginu. Þau 

Ásta Laufey og Ólafur hafa unnið ötullega að 

íþróttastarfi barna og ungmenna í Rangárþingi 

eystra og verið óþreytandi í að gefa tíma sinn til 

þessara málefna 

hvort sem það er í gegnum starf íþróttafélagsins 

Dímonar eða í gegnum íþróttakennslu hjá Ólafi. 

T.a.m. hefur Íþróttaskóli Ólafs Elí fyrir tvo elstu 

árganga leikskólans verið í gangi á veturna í yfir 

25 ár og fyrir þeirra tilstilli hafa íþróttir eins og 

frjálsar, blak, glíma og borðtennis náð góðum 

vinsældum meðal íbúa í Rangárþingi eystra. 

Ásta Laufey og Ólafur Elí heiðruð á 17. júní 



 

Héraðsbókasafn Rangæinga 
 
 

Sumarbókamarkaður 

Okkar árlegi sumarbókamarkaður verður á safninu frá 1.júní – 29.júlí á 

afgreiðslutíma safnsins.  

Eins og áður eru allar bækur seldar á 200kr. en einnig er boðið upp á að fylla kassa 

fyrir 2.000 kr.  

 

 

Sumarafgreiðslutími 

Mánudagar 15:00-20:00 

Þriðjudagar 15:00-18:00 

Miðvikudagar 15:00-18:00 

Fimmtudagar 15:00-18:00 

Föstudagar Lokað 

 

 

Sumarlestrarhvatning 

Eins og undanfarin ár er sumarlestrarhvatning á Héraðsbókasafninu fyrir börn fædd á árunum 2011 

- 2014. Þemað að þessu sinni er ferðalög og annað ferðatengt. Átakið gengur ljómandi vel og eru 

börnin virkilega dugleg að lesa. 

Uppskeruhátíð lestrarhvatningarinnar verður svo föstudaginn 27. júní. 

 

Bókaklúbburinn Skruddurnar 

Héraðsbókasafn Rangæinga hefur staðið fyrir bókaklúbbnum Skruddur síðan 2013.  Umsjón með honum hefur 

Margrét Guðjónsdóttir. Fundur er haldinn einu sinni í mánuði frá september og fram í maí.  Félagar í bókaklúbb 

ferðast um allan heim í bókum og taka fyrir hin ýmsu höfundaverk. Oft hafa reynst perlur þar sem engum datt í hug 

að leita. Tvisvar yfir vetrartímann er svokallað bók og bíó. Þá er fundin bók sem gerð hefur verið mynd eftir.  Félagar 

í klúbbnum lesa þá bókina og síðan er setið saman og horft á myndina. Spennandi að sjá hve vel þeir fylgja þræðinum. 

Og hvort persónurnar passa við þá mynd sem klúbbfélagar hafa gert sér í hugarlund af persónum bókarinnar.  Er farið 

mikið út fyrir efnið?  Sem betur fer er þráðurinn oftast réttur. 

Vegna covid hefur ekki verið hægt að hafa bók og bíó, klúbbmeðlimum til sorgar og vonbrigða í heilt ár. Hópurinn 

hefur þó lesið og horft en þá bara hver heima hjá sér. Sem er alls ekki sama tilfinning.  Loksins, Loksins kom að því 

miðvikudaginn 3. mars að hægt væri að hafa bók og bíó. Bókin Klingivals hafði verið valinn og búið var að finna 

myndina. Það voru spenntir félagar sem settust fyrir framan stóra skjáinn, saman,  með popp og gos og nutu 

myndarinnar. 

Bókaklúbburinn hefst aftur í september og eru allir hjartanlega velkomnir að koma og taka þátt. 

 



  

Fiðlufjör 2021 
 
 

Fiðlufjör var haldið 11. - 13. júní sl. og voru hátt í 100 

nemendur mættir til að taka þátt í fjörinu. Markmið 

Fiðlufjörs er að bjóða öllum þeim fiðlunemendum sem 

búa utan höfuðborgarsvæðisins upp á sumarnámskeið á 

Suðurlandi.  Þetta er í 5. sinn sem að Fiðlufjör er haldið 

og voru nemendur, kennarar og foreldrar í skýjunum yfir 

hve vel tókst til. Það er Chrissie Guðmundsdóttir, 

fiðlukennari, sem að kom námskeiðinu á laggirnar og á 

hún og hennar samstarfsfólk hrós skilið fyrir. 

Sorphirðudagatal júlí - september 2021 
 
 
 

Opnunartími á Strönd 

Mánudagar 13:30 – 18:00 

Þriðjudagar 13:30 – 18:00 

Miðvikudagar 13:30 – 18:00 

Fimmtudagar 13:30 – 18:00 

Föstudagar 13:30 – 18:00 

Laugardagar 10:00 – 16:00 

Sunnudagar    Lokað 

 



  

Ársreikningur Rangárþings eystra 2020 
 

Á 281. fundi sveitarstjórnar Rangárþings 

eystra var lagður fram til síðari umræðu 

ársreikningur ársins 2020. Árið  var 

krefjandi  í rekstri allra sveitarfélaga á 

Íslandi og mörg sveitarfélög voru rekin 

með halla árið 2020. Ljóst er að góður 

varnarsigur hefur verið unninn í rekstri 

Rangárþings eystra á árinu 2020. 

Þegar heimsfaraldurinn Covid 19 skall á 

lagði sveitarstjórn upp með að verja störf 

innan sveitarfélagsins, ráða námsmenn í 

átaksverkefni og fara í atvinnuskapandi 

framkvæmdir á árinu 2020 til að vega 

upp á móti áhrifum faraldursins á 

samfélagið. Að sama skapi var reynt  eftir 

fremsta megni að draga úr öðrum 

útgjöldum til að mæta þeim samdrætti í 

tekjum sem blasti við sveitarsjóði.  

Ljóst er að þessar aðgerðir hafa skilað 

þeim árangri sem náðist á árinu en 

samantekin reikningsskil A- og B- hluta 

skiluðu rétt um 16 m.kr rekstrarafgangi.  

 

 

Helstu niðurstöður ársreiknings  

Í ársreikningi 2020 kemur fram að 

samstæðan skilar jákvæðu veltufé frá 

rekstri uppá 151 m.kr. og er 

rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og 

fjármagnsliði (EBITDA)  jákvæð um 157 

m.kr. eða sem nemur um 4,5% af 

heildartekjum samstæðunnar. 

Sem hlutfall af heildartekjum 

sveitarfélagsins nema skuldir í árslok 

2020 57,1 % sem er 92,9% 

prósentustigum undir því skuldaþaki sem 

ný sveitarstjórnarlög hafa fyrirskipað. 

Stærsti einstaki útgjaldaliður 

sveitarfélagins er launakostnaður, sem 

nemur ríflega helmingi alls kostnaðar. 

Stærsti einstaki málaflokkurinn eru 

framlög til fræðslumála, rekstur leik- og 

grunnskóla en tekur sá mála flokkur til 

sín 59% af skatttekjum, en auk þess 

rennur 11% til íþrótta- og æskulýðsmála. 

Fjárfestingar ársins 2020 námu 250 m.kr 

en þar má helst nefna uppbyggingu 

gatnakerfis og gatnagerð fyrir 129 m.kr., 

 

 

endurbyggingu klefa í íþróttamiðstöð 

fyrir 69 m.kr. og endurbætur í Hvoli fyrir 

35 m.kr. Tekið var nýtt langtímalán að 

upphæð 200 m.kr.   

Það er ljóst að sveitarfélagið er vel í stakk 

búið til að standa við skuldbindingar 

sínar og fjárhagslega fært um frekari 

fjárfestingar. Þennan árangur ber að 

þakka markvissu aðhaldi og traustu 

utanumhaldi fjármuna bæjarbúa 

undanfarin ár. 

Framundan er mikil uppbygging í 

sveitarfélaginu, þar ber helst að nefna 

byggingu nýs leikskóla en á fyrstu 

mánuðum ársins tók sveitarstjórn 

ákvörðun um að flýta byggingu 

leikskóla. Um er að ræða stærstu einstöku 

framkvæmd sem sveitarfélagið hefur lagt 

í og því ljóst að sá fjárhagslegi grunnur 

sem byggður hefur verið upp á liðnum 

árum skiptir sköpum í því að 

sveitarfélagið geti ráðist í slíka 

stórframkvæmd.  

 

 Hnappur fyrir ábendingar og/eða fyrirspurnir  

á www.hvolsvollur.is 

Á heimasíðu Rangárþings eystra má finna eyðublað þar sem íbúar og aðrir geta komið sínum ábendingum 

og fyrirspurnum til sveitarfélagsins. Hnappurinn er staðsettur vinstra megin á heimasíðunni,  

smellt er á Senda ábendingu/fyrirspurn og þar til gert eyðublað fyllt út. 



   

Barnvænt samfélag 

Um miðjan maí fóru Lilja sveitarstjóri, Gyða verkefnastjóri 

og Ólafur Örn íþrótta- og æskulýðsfulltrúi í heimsókn til 

nemenda á unglingastigi Hvolsskóla til þess að kynna 

stjórnsýsluna, barnvænt samfélag og ungmennaráðið og í 

leiðinni að benda á mikilvægi þess að þau taki virkan þátt í 

verkefninu með okkur. Raddir barnanna og unglinganna 

okkar hér í sveitarfélaginu skipta miklu máli í innleiðingu 

barnvæns samfélags. 

 

Stýrihópurinn vinnur núna að kortlagningu verkefnisins en hún felur í sér umtalsverða 

gagnasöfnun um líðan, lífsskilyrði og réttindi barna svo hægt sé að búa til mælikvarða á 

velferð og réttindi barna í sveitarfélaginu. Sá mælikvarði er í kjölfarið nýttur sem grunnur 

fyrir aðgerðaáætlun verkefnisins og viðmið fyrir frekari stefnumótun sveitarfélagsins. 

Kortlagningin er stöðugreining á lífsskilyrðum barna í sveitarfélaginu. 

Gyða er í 30% stöðu sem verkefnastjóri og er hún með aðstöðu á skrifstofu sveitarfélagsins.  

 

 

Rangárþing eystra vinnur nú að því að gerast barnvænt samfélag. 

Barnvænt sveitarfélag skuldbindur sig til þess að innleiða Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og vinna markvisst 

eftir hugmyndafræði verkefnisins sem byggir á fimm grunnþáttum: 

- Þekkingu á réttindum barna. 

- Því sem er barninu fyrir bestu. 

- Jafnræði – að horft sé til réttinda allra barna. 

- Þátttöku barna. 

- Barnvænni nálgun. 

Í stýrihópnum um verkefnið eru Gyða Björgvinsdóttir – verkefnastjóri, Guðrún Björk Benediktsdóttir, Guri Hilstad 

Ólason, Oddur Helgi Ólafsson, Ólafur Örn Oddsson og Páll Eggertsson, Lilja Einarsdóttir sveitarstjóri hefur einnig 

verið virkur þátttakandi í verkefninu. Eins tekur ungmennaráð sveitarfélagsins þátt og eru allir meðlimir 

ungmennaráðsins boðaðir á alla fundi stýrihópsins.  

 

 

Hægt er að kynna sér Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna á www.barnasattmali.is 

 



 Heilsueflandi samfélag er samfélag þar sem  

Heilsueflandi samfélag 

Stofnaður var starfshópur sem skipaður var fulltrúum ólíkar hópa en í stýrihópnum eru: 

• Ólafur Örn Oddsson, íþrótta- og æskulýðsfulltrúi og forstöðum. Íþrótta mannv. - formaður 

Tinna Erlingsdóttir, fulltrúi heilsueflandi Hvolsskóla 

Valborg Jónsdóttir, fulltrúi heilsueflandi Leikskólans Arkar 

Guðrún Björk Benediktsdóttir, umhverfisstjóri Rangárþings eystra 

Lilja Einarsdóttir, sveitarstjóri, fulltrúi sveitarstjórnar 

Páll Eggertsson, formaður Heilsu-, íþrótta- og æskulýðsnefndar 

Árný Lára Karvelsdóttir, Markaðs-og kynningarfulltrúi Rangárþings eystra 

Kristrún Ósk Baldursdóttir, fulltrúi ungmennaráðs 

Svavar Hauksson, fulltrúi félags eldri borgara 

 

 

 

 

Heilsugæslan á Hvolsvelli 

 

Rangárþing eystra fékk styrk til að bæta lýðheilsu og stuðla að heilsueflandi samfélagi árið 2020.  Strax var hafist handa 

og þann 20. júní 2020 skrifaði sveitarstjóri Rangárþings eystra undir samning, fyrir hönd sveitarfélagsins, við Embætti 

landlæknis um að gerast Heilsueflandi samfélag. 

Heilsueflandi samfélag er samfélag þar sem tekið er mið af heilsu og vellíðan allra íbúa í stefnumótun og aðgerum á 

öllum sviðum. Unnið er heildstætt með áhrifaþætti heilbrigðis og er megin markmið starfsins að skapa umhverfi og 

aðstæður sem stuðla að heilbrigðum lifnaðarháttum, heilsu og vellíðan allar íbúa í Rangárþingi eystra.  

 

Þessi hópur hefur hist einu sinni í mánuði síðan verkefnið fór af stað og unnið í gátlistum sem finna má á heilsueflandi.is 

og eru hluti af greiningarvinnu fyrir heilsueflandi samfélag. Þessi hópur hefur svo, eftir atvikum, kallað til sín gesti til 

að vinna við gátlistann verði sem markverðust. Auk þess að vinna í greiningarvinnu hefur verið haldið áfram með og 

bætt í það góða starf sem markvisst hefur verið byggt upp síðastliðin ár. Sem dæmi um það má nefna stofnun 

rafíþróttadeildar, fyrirlestrar fyrir íbúa, aukið framboð af íþróttaæfingum, bæði fyrir börn og fullorðna, sett upp bæði 

skautasvell og gönguskíðabraut, sent út könnum meðal íbúa um hvað þeim þykir helst vanta til heilsueflingar, lagt í 

vinnu við hönnun hjóla og göngustíga, unnið í lagfærinum á íþróttasvæði, unnið að innleiðingu um barnvænt samfélag 

í samvinnu við félagsmálaráðuneytið o.fl.  

Ólafur Örn Oddsson 

Íþrótta og æskulýðsfulltrúi Rangárþings eystra.  

 

 

 

 

Heilsugæslan á Hvolsvelli opnaði þann 1. júní sl. 

eftir gagngerar breytingar á húsnæðinu sem mun 

gagnast bæði starfsfólki og sjúklingum einkar vel. 

Búið er að breyta biðrými talsvert og það er nú 

mun opnara og notalegra fyrir einstaklinga sem 

bíða eftir tíma. Öll vinna og afgreiðsla í kringum 

blóðprufur verður þægilegri en gengið er inn í 

blóðprufuherbergi beint af biðstofunni. 

Öll vinnuaðstaða fyrir hjúkrun og lækningar hefur 

verið stækkuð og bætt í því skyni að vel fari um 

alla ásamt því að auðvelt er að nálgast þau 

hjúkrunargögn sem þörf er á. Herbergi fyrir 

ungbarnavernd og skoðanir á börnum hefur verið 

endurgert og er nú mun rúmbetra og bjartara og 

tekur vel á móti ungviðinu. 

 

 

Í sumar verður heilsugæslustöðin á Hvolsvelli opin en stöðin á 

Hellu lokuð vegna sumarleyfa.  

Opið er frá kl. 8:00 - 15:00 og tímapantanir eru í síma: 432 2700. 

 



  

Styrkir úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða 
vor 2021 

Rangárþing eystra fékk úthlutað rúmlega 41,5 milljónum úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða í byrjun mars sl. en 

fjármagnið var veitt til verkefna á þremur viðkomustöðum ferðamanna í sveitarfélaginu. 

Nauthúsagil – nýtt bílastæði, upplýsingaskilti og stígagerð. 

Gluggafoss – stígagerð og hönnun útsýnispalls 

Kvernufoss – stígagerð og upplýsingaskilti 

Nú þegar hefur verið hafist handa bæði við Gluggafoss og Nauthúsagil. Við Nauthúsagil er búið að keyra efni í bílaplan, 

setja ræsi og vinna undirlag og leggja grindur á stíg. Við Gluggafoss er búið að færa bílastæðið lengra frá fossinum og 

vinna undirlag og leggja grindur á göngustíg frá því bílastæði og upp að fossinum. Markmiðið með þessum framkvæmdum 

og þeim sem eftir á að hefjast handa við er að upplifun þeirra er heimsækja staðina verði sem best og að auka öryggi gesta. 

 



  

Grænmetismarkaður í Sveitabúðinni Unu 

Í sumar verða þau Rebekka og Magnús í Sveitabúðinni Unu á Hvolsvelli með grænmetismarkað eins og í 

fyrrasumar. Grænmetið fá þau brakandi ferskt frá Sólheimum í Grímsnesi í hádeginu á föstudögum og er 

markaðurinn opinn alla helgina. Ásamt grænmetismarkaðinum verður einnig blómaskiptimarkaður í allt 

sumar. Þá getur þú komið og valið þér plöntu sem þig langar í og látið afleggjara af þínum plöntum í staðin.  

 

Rafrænar umsóknir um lóðir 

Á Korta- og teikningavef Rangárþings eystra er nú hægt að finna allar lóðir sem að eru lausar til umsókna í sveitarfélaginu 

hverju sinni. Hægt er að sækja svo beint um lóðirnar á kortavefnum með því að smella á viðkomandi lóð. 

Þegar komið er inn á kortavefinn er hakað við Lóðir til úthlutunar í valmyndinni hægra megin á skjánum. 

Þá birtast allar þær lóðir sem að eru lausar, hvort sem það eru íbúða-, þjónustu-/atvinnu- eða hesthúsalóðir. 

 

 
Þegar smellt er á hverja lóð 

fyrir sig kemur upplýsingasíða 

um lóðina og þar er svo hægt 

að smella á umsóknareyðublað 

til að sækja rafrænt um 

viðkomandi lóð. 

 

Viðtalstími Skipulags- 

og byggingarfulltrúa er: 

Mánudagar 13 – 15 

Miðvikudagar 13 – 15 

Sími: 488 4200 

 

Netfang: 

bygg@hvolsvollur.is 



 

Vinnuskólinn  

 Landsmót fornbíla 


