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Fréttir úr Stjórnsýsluhúsinu 

Fjárhagsáætlun 2010 

Fyrri umræða fjárhagsáætlunar Dalabyggðar var í sveitarstjórn 8. desember sl. 

Samþykkt var að vísa áætluninni til annarrar umræðu sem stefnt er að fari fram 

þann 17. desember nk.  

 

Helstu niðurstöður 

Áætlunin er lögð fram til fyrri umræðu með um 9 m.kr. afgangi þegar aðalsjóður 

og B-hluta fyrirtæki eru lögð saman í samstæðureikningi.  

 

Rekstrarniðurstaða samstæðunnar fyrir fjármagnsliði er jákvæð um 38,9 m.kr.  

 

Veltufé frá rekstri samstæðunnar er 49,1 m.kr. og er veltufjárhlutfall 1,7 en það 

er hlutfall sem segir til hversu sveitarfélagið er vel í stakkbúið til að greiða 

skammtímaskuldir sínar. Æskilegt að hlutfallið sé 1 eða hærra.  

 

• Tekjur A-hluta eru áætlaðar 464,4 m.kr. og tekjur samstæðunnar 592,7 m.kr.  

• Gjöld eru áætluð 553,7 m.kr.  

• Fjármagnsliðir eru áætlaðir 29,9 m.kr.  

• Handbært fé í árslok er áætlað 84,9 m.kr. Það var áætlað 73,6 í árslok 2009.  

 Helstu forsendur áætlunarinnar  

• Útsvarstekjur standa í stað. 

• Álagningarprósenta útsvars verði óbreytt eða 13.28%. 

• Tekjur frá Jöfnunarsjóði dragast saman um 14% frá endurskoðaðri áætlun 

   2009. Þetta þýðir um 30 m.kr. samdrátt í tekjum. 

• Gjaldskrár hækki almennt um 8%.  

• Gert er ráð fyrir að sveitarsjóður muni fjármagna hluta framkvæmda á nýju ári 

   með 20 m.kr. lántöku.  

• 5% hækkun launa. Hér er gert ráð fyrir meiri hækkun en umsamdar hækkanir 

   gera ráð fyrir.   

• 5% hækkun vörukaupa en farið var yfir alla liði og hagrætt eins og frekast var 

   unnt. Verðbólga á ársgrundvelli er áætluð 5%.  

• Tryggingargjald hækkar frá 1. júní 2009 úr 5,37% í 8,6%. Það þýðir 8,9 m.kr. 

   hækkun fyrir Dalabyggð.  

www.dalir.is 



 

 
Nokkur stefnumarkandi atriði samandregin og helstu fram-

kvæmdir ársins  

Skýrar reglur eru varðandi framkvæmd fjárhagsáætlunar. Deildar-

stjórum er óheimilt að skuldbinda sveitarfélagið til útgjalda umfram 

fjárhagsáætlun nema fyrir liggi samþykki sveitarstjórnar til þeirrar 

útgjaldaaukningar.  

 

Áfram verður gjaldfrjálst í sund fyrir börn yngri en 16 ára.  

 

Áfram verður gjaldfrjálst fyrir elsta árganginn á leikskólanum – þ.e.a.s. 

vistunargjöldin. 

Gerður verður samningur við Borgarbyggð um félagsþjónustu í Dala-

byggð. Komið verður á föstum viðtalstímum félagsráðgjafa auk þess 

sem farið verður yfir öll gögn og félagsþjónusta efld. 

 

Stefnt er að því að bæta aðstöðu við íþróttavöll í Búðardal. Kannað 

verður með nýtt geymslu/viðveruhús sem mun þjóna starfsemi á vell-

inum.  

 

Byggð verður ný fjárrétt í Saurbæ og fram haldið með viðhald þeirra 

sem ekki þarf að endurgera.  

Nýtt gámasvæði verður tekið í notkun með vorinu en með því verður 

algjör bylting í sorpmálum Dalabyggðar.  

 

Ráðist verður í gerð nýs tjaldsvæðis í Búðardal á því landi sem notað 

var til efnislosunar við Búðarbraut. Það mun skapa samfellu í starfi 

Leifsbúðar en gert er ráð fyrir því að rekstur tjaldsvæðisins verði hluti 

af rekstri Leifsbúðar.  

Skáldastofa verður opnuð á efri hæð Leifsbúðar og verður hluti byggða-

safnsins fluttur þangað.  

 

Ráðinn verður starfsmaður byggðasafnsins sem mun hafa veg og vanda 

með uppbyggingu skáldastofnunnar og þeirra menningarverðmæta sem 

Dalabyggð á. 
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Myndir frá hausthátíð sauðfjárbænda 
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Sveitarstjórn Dalabyggðar og starfsmenn sveitar-

félagsins þakka Dalamönnum gott samstarf á 

liðnum árum og óska þeim  

velfarnaðar á komandi ári. 

Jóla- og áramótakveðja 

www.dalir.is 
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Myndir birtar með góðfúslegu leyfi frá ÍSTEX 

Félag  Sauðfjárbænda í Dölum efndi til 

samkeppni um frumlegustu ullarhúfuna 

á hausthátíðinni og fékk Ístex til 

samstarfs sem gaf vegleg verðlaun í 

samkeppnina.  

Verðlaun fyrir frumlegustu ullarhúfuna 

hlaut Guðrún Guðmundsdóttir. 

 

Einnig fengu verðlaun: Áslaug 

Finnsdóttir, Herdís E. Gunnarsdóttir og  

Áslaug Kristín Þórarinnsdóttir sem er 

aðeins 11 ára og hannaði og prjónaði sína 

húfu alveg sjálf. 

Eins og sjá má á myndum  hefur 

dómnefndin verið í erfiðu hlutverki.  



 

Fimmtud. 17.des kl.17:10 aðventustund í Silfurtúni. 

Föstud. 18.des kl.11:00, aðventustund á Fellsenda. 

Sunnud. 20. des.kl. 11, í Silfurtúni, sunnudagaskóli með aðventublæ  

24. des.  Aðfangadagur kl. 14 á helgistund á Fellsenda. 

24. des.  Aðfangadagskvöld kl.18 í Hjarðarholtskirkju.  

25. des.  Jóladagur kl. 17 að Staðarfellskirkju. 

25. des.  Jóladagskvöld kl. 20 í Snóksdal - Kertaguðsþjónusta. 

26. des   Annar í jólum kl. 14.00 í Breiðabólstaðarkirkju. 

26. des.  Annar í jólum kl. 14:00 í Hvammskirkju. 

26. des.  Annar í jólum kl. 15:00 í Staðarhólskirkju. 

26. des.  Annar í jólum kl. 17:00 í Skarðskirkju. 

31. des.  Gamlársdagur kl.14:00 í Stóra Vatnshornskirkju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messur og atburðir á aðventunni 
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Opnanir um jól og áramót 

Samkaup Strax 

Þorláksmessa  kl. 9 - 22 

Aðfangadagur kl. 10 - 13 

Gamlársdagur kl. 10 - 13 

Verslunin Skriðulandi 

Opið alla daga kl  9 - 22 

Þorláksmessa  kl. 9 - 22 

Gamlársdagur kl. 9 - 12 

Blómalindin 

Þriðjud. 22. kl. 13 -21 

Þorláksmessa kl. 11 - 23 

Aðfangadagur kl. 10 - 13 

Gamlársdagur kl. 10 - 13 

Flugeldasala  

Björgunarsveitarinnar Óskar 

Opið  29. des og 30. des.  

Gamlársdagur opið til kl. 15 

Handverkshópurinn Bolli:  

Opið alla daga fram að jólum frá kl. 14 - 19  

Þorláksmessa - opið frá  kl.14 og fram eftir kvöldi 

www.dalir.is 

Frá Héraðsbókasafn Dalabyggðar  

Opið verður 22. des. frá 12 - 17   og   23. des. frá 12 - 17 

Mikið af nýjum bókum eru komnar og lánstími þeirra 2 vikur. 
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Jólaball í Dalabúð og í Tjarnarlundi 

Kveikt verður í áramóta-

brennu í Búðardal á 

gamlárskvöld  kl. 20:00. 

Kveikt verður í brennum 

við Árblik og í Saurbæ á 

miðnætti.  

Fróðleiksmoli 
Ákveðið árið 350. 

Ekkert er vitað um nákvæman fæðingardag Jesú Krists en sagan segir 

að haldið hafi verið upp á hann frá því um árið 98 og að árið 138 hafi 

biskupinn í Róm gert hann að stórhátíð. Það var svo árið 350 að Júlíus 

páfi 1. ákvað að fæðingardagur Krists skyldi haldinn hátíðlegur  

25. desember ár hvert. 

Fyrir börnin 

Jólaball Lionsklúbbs Búðardals verður haldið í Dalabúð þriðjudaginn 

29. desember. Jólasveinarnir ætla að mæta að staðinn, og boðið verður 

upp á heitt súkkulaði. Allir þeir sem eiga afgang af jólakökum  mega 

koma með þær og setja í púkkið. 

Jólaball verður í Tjarnarlundi, föstud. 18 des. kl 13:30. Kristján Ingi 

spilar undir dansi og jólasveinar mæta svæðið. 

Áramótabrennur 

www.dalir.is 

Sundlaugin Laugum 

Opnunartími yfir hátíðar 

   22. des kl 17:00-20:00 

   23. des kl. 17:30-19:30 

   24-29.des LOKAÐ 

   29.des kl. 17:00-20:00 

   30.des kl. 17:30-19:30 

   31.des-5. jan LOKAÐ 

   5. jan. kl. 17:00-20:00 

 



Nú er Auður á leið í Dalina á ný 

Auður sú er um ræðir er landnámskonan Auður 

djúpúðga Ketilsdóttir,ættmóðir Laxdæla, sem nam 

land í Dölum og bjó í Hvammi.  

Skáldkonan Vilborg Davíðsdóttir kemur og 

flytur erindi um Auði í máli og myndum og les 

úr nýrri skáldsögu sinni um hana.  
 

 

 

 

 

 

 

Er það Sögufélag Dalamanna, Lions-

klúbbur Búðardals og Dalabyggð sem 

standa fyrir viðburðinum. 

Í káputexta bókarinnar segir: „AUÐUR, dóttir vík-

ingahöfðingjans Ketils flatnefs, vex upp á Suðureyjum, 

ættstór og skapheit. Allt hennar fólk er heiðið en þegar 

hún kynnist Gilla munki laðast hún bæði að honum og 

boðskap hans um Hvítakrist. Fullveðja er Auður gefin 

Ólafi hvíta, konungi yfir Dyflinni á Írlandi. Samband 

þeirra er heitt en stormasamt og vináttan við Gilla 

verður henni dýrkeypt.” 
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