Samfélagsnefnd
Fundur nr. 29 Dags. 29.10.020
Fundarstaður: Teams-fundur v/Covid-19
Á fundinn mættu: Þórhallur Jóhannsson, Signý Ormarsdóttir, Lárus Heiðarsson, Jóhann F.
Þórhallsson, Gunnar Gunnarsson og Ásdís Helga Bjarnadóttir verkefnastjóri.
Dagskrá:
1. Fundartímar og fyrirkomulag funda.
2. Samfélagsþing – forgangsröðun verkefna.

Formaður bauð fundarmenn velkomna og setti formlegan fund.
1. Fundartímar og fyrirkomulag funda.
Tillaga lögð fram um næstu fundi:
17.nóv
10.des
7.jan
21.jan
18.feb
4.mar
18.mar
25.mar
21.apr

9 til 10:30
14 til 16
14 til 16
14 til 16+
14 til 16
14 til 16+
14 til 16

Nefndarfundur með sveitarstjórn
Samfélagssjóður
Nefndarfundur
Samfélagssjóður + Opinn
kynningarfundur
Nefndarfundur
Samfélagssjóður
Úthlutunardagur Samfélagssjóðs
Nefndarfundur
Nefndarfundur - síðast
vetrardagur miðvikud

Fjárhagsáætlun, drög að ársskýrslu
– Samfélagsverkefnið

Auglýst eftir umsóknum frestur til
17. febrúar
Forval umsókna

Umræða um að reyna að gera fundina skilvirkari og að fundarmenn undirbúi sig betur fyrir fundi.
2. Samfélagsþing – forgangsröðun verkefna.
Verkefnastjóri fór yfir áhersluverkefni 2020 og stöðu þeirra. Jafnframt var farið yfir þær
verkefnahugmyndir sem fram komu meðal íbúa í gegnum opið google.forms skjal sem gert var
aðgengilegt í gegnum fésbókarsíðuna Fögur framtíð í Fljótsdal. Slóð inn á skjalið var jafnframt send
með tölvupósti til aðila í samfélaginu með hvatningu um að skoða stöðu verkefna sem og að taka þátt
í að móta áhersluverkefni 2021 eða koma með ábendingar eða tillögur til samfélagsnefndar. Þessari
aðferð var beitt þar sem Covid-19 samkomutakmarkanir eru í gangi og koma í veg fyrir að
samfélagsþing sé boðað eins og gert hefur verið og stefnt var að.
Nýjar tillögur eru rauðmerktar hér í skjalinu og númer þeirra verkefna sem ítrekað er að unnið sé
með. Unnið verður með þetta skjal fram í nóvember. Annars kom fram í opna skjalinu almenn ánægja
með vinnuna og þau verkefni sem hafa verið í gangi.
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Skapandi og samheldinn mannauður

1.2 Skipaður áhugahópur um stofnun félags brottnumdra fljótsdælinga

Í vinnslu

1.3 Efla samveru tengda handavinnu – miðlun og verðveislu þekkingar

Formgert
Hnúta handverk
Í vinnslu

1.4 Ramma inn afnotaskilmála af Végarði og koma á framfæri
1.5 Viðhalda viðburðunum ,,Fimmtudagar í Fljótsdal“ með fræðslu og/eða
skemmtun, til að auka samheldni og samveru. Auglýst á öllu héraði. (Áhugasamir myndi undirbúningshóp).
1.6 Boðið verði upp á fræðslu eða námskeið er tengjast handverki, heilsurækt
og til atvinnusköpunar. Upplýsingamiðlun og samstarf v/Austurbrú o.fl.
1.8 Útbúa dagatal fyrir fasta viðburði fyrir árið og finna leið til að koma á
framfæri (ATH heimasíðuna)
1.9 Útfæra hátíð samfélagsins sem fram færi árlega.

Formgert
Áhugahópur
Formgert
Samfélagssjóður
Í vinnslu
Frestað v/Covid

Sjálfbær landbúnaður og nýting náttúruauðlinda

2.1 Skoðaðir möguleikar á því að efla búnaðarfélagið og finna leið til að
varðveita og nýta tæki félagsins betur.
2.2 Aukin verðmætasköpun í sauðfjárrækt. 1-2 áhersluverkefni
1) Sauðamjólkurís – Sauðagull
2) Námskeið í kjötvinnslu - Hallormsstaðaskóli
2.2.1 Fýsileikakönnun á handverkssláturhúsi/vinnslurými í Fljótsdal
Samþykkt að taka út af listanum. Verkefnið falli undir annað á
listanum.
2.2.2 Sútun (loð-)skinna
1) Sútunartæki keypt, þau komin í dalinn – Hörður Guðmundsson
2) Gerð viðskiptaáætlunar – Jósef Valgarð
2.3 Leita leiða til aukinnar verðmætasköpunar í skógrækt (1-2
áhersluverkefni).
1) Alíslensk baðtunna – Skógarafurðir ehf
2) Vandaðir húsmunir úr íslenskum við - Viðskiptaáætun og
vöruþróun – Bara snilld ehf Björgvin Elísson
3) Stefnumót við Skógarsamfélagið – SAM-félagið, Lára Vilbergs.
Jólatrjárækt og markaðssetning
2.4 Aukin fjölbreytileiki í ræktun, nýtingu og vinnslu afurða af villtum og
ræktuðum jurtum (1-2)
1) Fljótsdalsbragðið – Ann-Marie Schlutz
2) Tilraunaræktun á burnirót – Þórarinn Þ og Sveinn I
3) Tilraun á hamprækt – Anna Bryndís og Hallgrímur
4) Gróðurhús og ræktun – Anna Jóna
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Hugmyndastig

Samfélagssjóður
Ekki hafið

Samfélagssjóður

Uppbyggingasjóður
Samfélagssjóður

Samfélagssjóður

2.7 Árlegur tiltektardagur – Dagur umhverfisins 25. apríl (Stóra plokkhelgin)
Vinna Umhverfisstefnu sveitarfélagsins

Covid útfærsla
2020

Góð búsetuskilyrði og öflugir innviðir

3.1 Fljótsdalur tekinn út af fagaðila til að leggja til einn eftirsóknarverðan
stað fyrir íbúðabyggð
3.5 Stefnumótun svæðisins varðandi ólíka aldurshópa og ganga frá
samningum.
- Samningar um leikskóla, grunnskóla og tónlistaskóla v/Fljótsdalshérað
- upplýsingar á heimasíðu (samþykkt að skipa rýnihóp – í vinnslu)
3.6 Skoða möguleika á þjónustu við aldraða og virk starfsendurhæfingar –
þjónustusamningar.

Í vinnslu

Lokið að hluta

Í vinnslu

- Endurskoðun samninga og miðlun upplýsinga
3.8 Stofnaður verður atvinnu-, nýsköpunar- og þróunarsjóður. –
Samfélagssjóður.

Lokið

3.9-3.10 Ná niður rafmagnskostnaði og koma upp hleðslustöðvum.
1) Hleðslustöð í uppsetningu við Végarð – Orkusjóður/sveitarf.
2) Brennslustöð við Végarð – Orkusjóður
3) Forkönnun fyrir hölknárvirkjun – Hallgrímur Þ.
3.11 Bæta farsímasamband á svæðinu

Í vinnslu
Orkusjóður
Samfélagssjóður
Í vinnslu

- Búið að mæla og áætlað að ljúka málum í lok nóvember 2020
3.12 Yfirfara útvarps og sjónvarpssendingar (Tengi og Vodafone)
(- Verið að skoða mögulega tregðu í kerfinu við Végarð)

Í vinnslu

3.14 Vatnsveita á Klaustri – stofnun félags.
- Búið að útvega fyrirmyndir að samingum.

Í vinnslu

3.15 Valþjófsstaðakirkja – fjármögnun viðhalds.
- Tillögu komið á framfæri

Ekki í vinnslu

Einstök náttúra og saga

4.2 Bæta heimasíðu – Rýna heimsíðu. Stofna like fésbókarsíðu
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Lokið að hluta
Skilgreina
framhald*

4.4 Kortlagning á afþreyingu sem til staðar er.

Í vinnslu

– Ferðamálanefnd, Vetrarverkefni Héraðsklasans.
4.5 Kortleggja allar náttúruperlur og gönguleiðir.
– Ferðamálanefnd, Vetrarverkefni Héraðsklasans.

Í vinnslu
Skilgreina
framhald**

Markviss uppbygging og gæðastarf á göngusvæði Suðurdal, Lónsöræfi
og kringum Snæfell. Samstarf Þjóðgarðsins, ferðamálanefndar,
svæðisgarðsins, ath stuðning frá Umhverfis- og auðlindar o.fl. s.br.
Borgarfjörð eystri (Lífheimur).
4.6 Austurstræti. Skráning sögulegra menningarminja - Óbyggðasetrið
4.7 Fornleifaskráning. Skráning sögulegra menningarminja – Gunnarsstofnun

Ekki í vinnslu
Í vinnslu

4.8 Melarétt (Sunnefuhylur) – Ferðamálanefnd (Samfélagssjóður)
1) Efling réttardagsins - Samfélagssjóður
4.9 Hrakströnd – Óbyggðasetrið
- Fjallaskarð (gamli kofinn og hesthúsið)

Í vinnslu
Lokið
Komið í farveg

- Hálskofi austan Snæfells m/Þjóðgarðinum
4.10 Strútsfoss - Sótt um í Framkvæmdasjóð ferðamannastaða 2021

Í vinnslu

4.11 Örnafnasöfnun – samstarf við Landmælingar Íslands
- Þrír búnir að skila
4.12 Bæta við afþreyingu í og við Skriðuklaustur, og merkja Tröllkonustíg

Áfanga lokið

• Uppbyggingasjóður (Matarmenning, Flakkað um forna slóðir)
• Samfélagssjóður (Merking stígs, og afþreying)
• Bæta hátíðarsvæði, afþreyingu almennt og útisvæði við fyrirtæki
4.13 Virkt samtal á milli stofnana og fyrirtækja á svæðinu –
atvinnusköpun/rannsóknaverkefni

Ekki formlega
hafið (Covid)

4.14 Þróun handverks í tengslum við menningu og sögu (samantekt
söluafurða)
• Drög að samantekt liggur fyrir.
4.15 Hengifoss – áframhaldandi uppbygging
• Uppbygging stíga – inni í dalnum
• Umsóknir varðandi þjónustuhús
• Áframhaldandi uppbygging stíga
• Bæta aðkomu svæðis og merkingar
* Rýnihópur skipaður um heimasíðu og samfélagsmiðla tengt hreppnum.
** Merking gönguleiða. 1-2 nýjar leiðir á ári.

4

Í vinnslu

Áfanga lokið
Áfanga lokið

Góð yfirferð verkefna og áhugavert að sjá hvað er í gangi og hvað hafi áunnist. Verkefnastjóri kynni
drög að ársskýrslu, dragi út þau verkefni sem falla að sveitarstjórn og undirbúi fyrir sameiginlegan
fund.

Næsti fundur er 17. nóvember kl 14:00.
Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 15:50
Ásdís Helga Bjarnadóttir
ritaði
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