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Ávarp félagsforingja 
Árið 2021 fór hægt af stað, takmarkanir á skátastarfi og netfundir einkenndu vorið og var 

Vormót ekki haldið annað árið í röð. Barnaskóli Hjallastefnunnar var með Hraunbyrgi á leigu 

fram á vor og óskaði eftir áframhaldandi leigu skólaárið 2021-2022 sem við féllumst á. 

Útilífsskólinn fékk að starfa án takmarkanna og gekk vonum framar, námskeið vel sótt og 

dagskrá til fyrirmyndar. Nánar um það frá skólastjórunum Söndru Björk og Thelmu Karen. 

Bandalagið hélt landsmót skáta með óvenjulegu sniði en mótinu var skipt upp í þrjár vikur og 

var félögum skipt á vikur, Hraunbúar voru í viku tvö 14.-18. júlí. Við keyptum ný tjöld fyrir 

Skátasumarið frá Bretlandi, tjöld frá Outwell sem eru með uppblásnum súlum, það verður 

áhugavert að sjá hvernig það gengur eftir hrakfallasögu Vango tjaldsúlnanna. Allir 

þátttakendur Hraunbúa og sjálfboðaliðar fengu merkta hettupeysu frá Cintamani. Vikan gekk 

vel þrátt fyrir rigningu fyrstu dagana og allir fóru glaðir heim, sólbrenndir eftir síðasta daginn. 

Haustið fór hægt af stað með auknum smitum í samfélaginu en þrátt fyrir það hefur 

haustönnin gengið vel. 

Í maí fórum við saman, stjórn og foringjar, í sumarbústaðarferð á Apavatn. Við fórum í 

RiverRafting og buðum foringjum upp á dýrindis mat og almennt góða helgi. Allir fengu 

merktan Hraunbúa Chilly‘s brúsa og Cintamani jakka í stíl, appelsínugult. 

Þegar leið að jólum var ljóst að hefðbundin jólakvöldmatur gat ekki orðið að veruleika, þá var 

ákveðið að endurtaka leikin síðan 2020 og gefa öllum sjálfboðaliðum nammi poka frá Góu 

ásamt jólagjöfinni frá félaginu. Jólagjafirnar í ár voru ekki af verri endanum, sveitaforingjar 

fengu buxur frá Fjallraven og aðstoðarforingjar fengu spil. 

Nú er vorið að renna í garð aftur og bjartir tímar fram undan, hlakka til að sjá ykkur öll á 

Vormóti og í ævintýrum sem árið 2022 hefur upp á að bjóða. 

Bjarni Freyr Þórðarson 

Félagsforingi. 
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Stjórn Hraunbúa 2021 – 2022 og aðrar nefndir 
Á aðalfundi Hraunbúa 2021 voru eftirtaldir kosnir í stjórn: 

Félagsforingi: Bjarni Freyr Þórðarson 

Aðstoðarfélagsforingi: Ásrún Jóhannesdóttir 

Gjaldkeri: Kári Aðalsteinsson 

Ritari: Harpa Kolbeinsdóttir 

Meðstjórnendur: Eyþór Orri Óskarsson, Guðrún Stefánsdóttir og Guðvarður Björgvin 

Fannberg Ólafsson 

Varamenn: Guðmundur Sigurðsson og Erna Mjöll Grétarsdóttir 

 

Aðrar nefndir: 

Tölvunefnd: Guðvarður B.F. Ólafsson og Bjarni Freyr Þórðarson. 

Skálanefnd: Guðmundur Sigurðsson og Kristján Ingi Þórðarson. 

Minjanefnd: Ásgeir Ólafsson, Hraunbúar, Guðvarður B.F. Ólafsson, Hraunbúar,  

Ólafur Proppé, St. Georgsgildið, Sigurður Baldvinsson, St. Georgsgildið 

Laganefnd: Heiður Ýr Guðjónsdóttir, Jón Þór Gunnarsson, Ingólfur Már Grímsson 

Skoðunarmenn reikninga: Elfa Björg Aradóttir, Örn Tryggvi Johnsen 

Uppstillinganefnd: Harpa Hrönn Grétarsdóttir, Guðni Gíslason, Kristján Ingi Þórðarson 

 

Skýrsla stjórnar 
Stjórn Hraunbúa fundaði að jafnaði annan hvern miðvikudag á starfsárinu eða 17 sinnum og 

voru fundirnir yfirleitt um tvær klukkustundir. Vegna covid voru nokkrir fundir rafrænir líkt 

og í fyrra. Mæting á stjórnarfundi var nokkuð góð en í september 2021 sagði Eyþór Orri 

Óskarsson sig úr stjórn og Guðmundur Sigurðsson kom inn í hans stað. Kórónufaraldur og 

samkomubönn settu mark sitt á skátastarfið þetta árið líkt og síðasta ár og fresta þurfti 

nokkrum viðburðum eða fella þá niður.  

 

Starfsmenn Hraunbúa 
Guðrún Ásta fór í leyfi frá störfum sem rekstarstjóri Hraunbúa sumarið 2021. Ekaterina 

Shults, kölluð Katya, var ráðin inn sem rekstrarstjóri Ferðbúans í ágúst 2021, hún er ráðin í 

50% starf yfir veturinn og 100% starf sumarið 2022. Katya hefur fasta viðveru í Hraunbyrgi 
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eftir hádegi á mánudögum og fyrir hádegi á þriðjudögum. Katya og Hrafnhildur Ýr 

Hafsteinsdóttir fóru fyrir hönd Ferðbúans á Vestnorden sýninguna í október 2021 til þess að 

kynna starf Ferðbúans og sumarið 2022. Sandra Björk Bragadóttir var ráðin í 25% starf til 

þess að sinna skátastarfinu og hafa viðveru í Hraunbyrgi á skátafundatímum yfir veturinn. 

Sandra Björk var ráðin skólastjóri útilífsskólans yfir sumarið 2021. 

 

Samstarf við Hjalla  
Samstarfið við Hjallastefnuna hélt áfram skólaárið 2021 – 2022 og leigði Hjallastefnan stóran 

hluta skátavængsins auk þess að fá aðgang að salnum og eldhúsi eftir samkomulagi. 

Samstarfið hefur gengið vel. Eftir langan covidfaraldur er bjart framundan í ferðaþjónustunni 

og því hefur verið ákveðið að hætta að leigja Hraunbyrgi undir skólastarf og fara aftur á fullt í 

ferðaþjónustu. Samstarfi við Hjallastefnuna líkur því 10. júní 2022 þegar leigusamningurinn 

klárast.  

 

Húsnæði og viðhald 
Músagangur gerði okkur lífið leitt í vetur og tengjum við músaganginn við framkvæmdirnar í 

hrauninu við hlið Hraunbyrgis.  Eftir þónokkra baráttu og aðstoð meindýraeyðis tókst að ná 

utan um vandann. Bjarni og Guðmundur máluðu andyrið í Hraunbyrgi þegar Hjallaskólinn fór 

í jólafrí. Keypt var nýtt járnsteypulok til að loka brunninum við Hraunbyrgi eftir að barn úr 

Hjallaskólanum datt ofan í brunninn. Sem betur fer fór allt vel. Þökin á bæði skemmunni og á 

Hraunbyrgi voru máluð og skipt var um mikið  af ljósum í húsinu en sú vinna heldur áfram. 

Tölvuálfar höfðu samband við Google til þess að athuga hvort við gætum fengið ódýra 

tölvuþjónustu hjá þeim. Google samþykkti að gefa okkur fyrirtækjaþjónustu án efndurgjalds 

og viðurkenndi okkur sem sjálfboðasamtök án hagnaðarsjónarmiða.  

 

Salurinn 

Salurinn var lítið sem ekkert notaður í veislur þetta árið líkt og í fyrra. Hjallastefnan notaði 

salinn mikið í skólastarfinu og yfir sumartímann nýttist salurinn vel í útilífsskólanum. Einnig 

var salurinn vel nýttur í skátastarfinu.  
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Viðburðir 
Kórónuveirufaraldurinn setti strik í reikninginn þetta árið líkt og það síðasta.  Vormóti  var 

frestað sem og Sumardeginum fyrsta.  

 

Skátaþing 

Skátaþing var haldið rafrænt 12. apríl og Bjarni, Ásrún, Sandra, Sindri og Kristján tóku þátt 

fyrir hönd Hraunbúa.  

 

Lokahóf vetrarstarfsins  

31. maí var haldið veglegt lokahóf vetrarstarfsins með grilli og hoppukastala. Áætla má að 

um það bil 70 manns hafi tekið þátt í lokahófinu. 

 

17. júní 

Hraunbúar stýrðu skrúðgöngu á 17. júní líkt og undanfarin ár. Auk þess vorum við með 

sölubás við Hraunbyrgi þaðan sem skrúðgangan lagði af stað og við buðum börnum að prófa 

klifurvegginn okkar og kassaklifur. Fyrir hátíðahöldin keypti félagið krapvél til að nýta í 

fjáröflunum af þessu tagi. 

 

Skátasumarið 2021 

Hraunbúar tóku þátt í skátasumrinu sem BÍS skipulagði en í stað hefðbundins Landsmóts 

voru haldin þrjú smærri mót. Hraunbúar fjölmenntu á Úlfljótsvatn vikuna 14. – 18. júlí. Mótið 

heppnaðist vel og skátarnir komu glaðir heim.  Meðal annarra fjáraflana seldu Hraunbúar 

heitt kakó og kleinur á Hvaleyrarvatni tvær helgar í mars til að safna fyrir mótinu og vakti sú 

fjáröflun mikla lukku og var góð kynning á starfinu. Fyrir mótið voru keypt ný tjöld (outwell) 

sem reyndust vel á mótinu.  

 

Félagsútilega  

Við náðum að fara í félagsútilegu á starfsárinu og í október var farið á Úlfljótsvatn með 

tæplega 50 Hraunbúa í vel heppnaða félagsútilegu.  
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Umbun foringjaráðs 

Til að þakka foringjum fyrir vel unnin störf var farið í bústaðarferð á Apavatn í maí. Boðið var 

uppá Riverrafting, góðan mat og góða skemmtun. Jólamatur foringja féll niður í ár vegna 

covid.  

 

Framkvæmdir fyrir utan Hraunbyrgi 
Um vorið 2021 hófust framkvæmdir fyrir utan Hraunbyrgi en til stendur að byggja 2 raðhús 

og 3 einbýlishús á lóðinni þar sem núverandi mön er meðfram Hjallabraut. Svæðið er við 

jaðar Víðistaðatúns, vestan við Skátaheimilið. Mörk breytingarinnar afmarkast af Hjallabraut 

í vestur, aðalgöngustíg í austur, hringtorgi til norðurs og bílastæðum við skátaheimilið og 

göngustíg til suðurs. Framkvæmdirnar hafa óneitanlega áhrif á bæði skóla og skátastarf. 

 

Útivistarsvæði í upplandi Hafnarfjarðar 
Þetta starfsár hélt áfram vinna við að tryggja félaginu framtíðar útivistarsvæði í upplandi 

Hafnarfjarðar. Bjarni og Ýra fóru á fund Rósu bæjarstjóra til að ræða málin. Í júní sendi 

félagið erindi á umhverfis- og framkvæmdarráð bæjarins með tillögu að landsvæði í Kjóadal. 

Erindið fór fyrir skipulags- og byggingarráð í október og hafa bæði ráðin tekið jákvætt í 

erindið. Þessi vinna heldur áfram og þurfum við að móta okkar tillögur og framtíðarsýn fyrir 

áframhaldandi viðræður. 

 

Hverahlíð 
Mikið púður fór í að ræða um Hverahlíð þetta starfsár. Í júní ákvað stjórn að fjárfesta í 

sólarsellum fyrir u.þ.b. 500 þús. til þess að koma rafmagni í skálann. Þá var einnig rætt um 

leiðir til þess að útbúa vatnssalerni og endurbæta skálann. Í samstarfssamningi við bæinn er 

1 milljón eyrnamerkt skálanum á ári til viðhalds. Stjórn hélt einn stjórnarfund í 

Hverahlíðarskálanum í júní 2021 til þess að allir stjórnarmenn gætu skoðað og metið skálann. 

Yfir sumarið var farið í tvær vinnuferðir uppí Hverahlíð til að þess að byrja endurbætur á 

skálanum en fljótlega kom í ljós að skálinn var verr farinn en talið var í fyrstu. Stjórn hélt 

opinn fund um framtíð Hverahlíðar 27. okt. 2021. Fundurinn var ágætlega sóttur og ljóst að 

margir Hraunbúar bera taugar til skálans. Á fundinum var öllum ljóst að skálinn er ónýtur og 

ónothæfur. Verkefni næsta stjórnartímabils er að finna lausn á þessu máli.  
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Skýrsla Útilífsskólans 
Líkt og í fyrra var metaðsókn í útilífsskólann í sumar. Enn og aftur fylltust öll námskeið og 

biðlistar á flestum námskeiðum. Dagskráin var fjölbreytt og skemmtileg, en ástandið á 

Hvaleyrarvatni setti örlítið strik í reikninginn. Áhersla var lögð á flokkastarf, samvinnu og 

auðvitað skemmtun í hæsta gæðaflokki. Starfmenn útilífsskólans voru 26, 19 vinnuskólaliðar, 

sex 17 ára og tveir stjórnendur. Alls sóttu 148 börn útilífsskólann. Þær Thelma Karen 

Bjarnfinnsdóttir og Sandra Björk Bragadóttir sáu um að halda batteríinu gangandi þetta árið 

með góðum árangri. Thelma sem aðstoðarskólastjóri og Sandra sem skólastjóri. Heilt yfir 

gekk útilífsskólinn vel og starfsmenn, foreldar og börn ánægð með sumarið. 

 

Skýrsla Ferðbúans 
Árið 2021 hófst með ýmsum áskorunum en einnig nýjum tækifærum. Hjallaskóli var áfram í 

leigu og þegar vora tók var ljóst að ástandið í ferðaþjónustunni var alls ekki að fara að standa 

undir væntingum og því var ákveðið að semja aftur við Hjalla til eins árs í viðbót. Eftir 

endurskipulagningu í rekstri frá fyrra ári var þó ákveðið að hefja á ný leit að verkefnastjóra. Á 

haustmánuðum var svo nýr starfsmaður ráðinn. 

Engin gisting var í boði í Hraunbyrgi þetta sumarið eins og það síðasta vegna aðstæðna og 

samkomutakmarkanna en tjaldsvæðið var hins vegar í rekstri þó það hafi mátt sæta þó 

nokkrum Covid skilyrðum. Rekstur þess gekk nokkuð vel og þó Íslendingar hafi áfram verið 

áberandi mátti greina töluverða fjölgun erlendra ferðamanna. Engir af þeim hópum sem hafa 

komið undanfarin ár höfðu möguleika á að koma þetta árið svo unnið er að því að halda 

þessum tengslum opnum svo hægt verði að taka upp þráðin síðar þegar skilyrði leyfa. 

Með nýjum starfsmanni komu ný tækifæri og var því ákveðið að kynna Lava hostel og 

tjaldsvæði á Vestnorden ferðakaupstefnunni sem haldin var á Íslandi þetta árið. Einnig var 

ætlunin að taka þátt í Mannamótum sem haldin er á vegum markaðsstofanna en þeirri 

sýningu var frestað vegan Covid aðstæðna. 

Ráðist var í nokkrar framkvæmdir á árinu, ráðist var í endurbætur og viðhald á brunavörnum 

inni, viðgerðir og málun voru unnar á þaki Hraunbyrgis og skemmu þakinu og fyrir liggur að 
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endurnýja klæðningu á áveðurshlið hússins. Endurnýjun á ljósabúnaði hélt áfram í 

Hraunbyrgi og andyri ásamt neðri hluta beggja álma voru máluð. 

Enn er svo unnið að framtíðar verkefni útilífsmiðstöðvar í upplandi Hafnafjarðar. 

Fyrir hönd stjórnar Ferðbúans 

Hrafnhildur Ýr Hafsteinsdóttir 

Formaður stjórnar 

 

 

Skýrslur skátasveita 
Hér á eftir eru skýrslur skátasveita en skátastarf í bænum hefur verið í góðum höndum þetta 

starfsár líkt og undanfarin ár. 

 

Árgjald 
Árgjald fyrir starfsárið 2021 – 2022 var hækkað um 6000 kr. eða í  38.000 kr. fyrir alla dreka-, 

fálka- og dróttskáta. Sú breyting var gerð að hægt er að greiða aðeins fyrir eina önn en þá er 

gjaldið 20.000 kr. Hafnarfjarðarbær styrkir börn bæjarins í æskulýðsstarfi eins og undanfarin 

ár og geta foreldrar sótt um niðurgreiðslur í gegnum Sportabler.  

 

Drekaskátar 
Foringjar á vorönn: Laufey Matthildur, Auður, Themla, Sandra Björk, Dagný Lind, Logi, Grétar, 

Jakob og Brynhildur. Um það bil 20 krakkar mættu í Drekaskáta á vorönn. 

Starfið frá janúar og fram í júni, fundartími var á fimmtudögum frá kl.17-18, við lögðm upp 

með að vinna með samvinnu og út frá skátaheitinu sem við nýttum líka fundartímana í að 

fara yfir og kenna þeim með ýmsum leikjum og verkefnum. 

Fórum yfir dulmál og lékum okkur með risapúslin sem eru í skemmunni og létum þau ráða 

ýmis orð og setningar á dulmáli, það var bakað, súrrað, tálgað, þau lærðu að kveikja eld og 

bökuðu sér hikebrauð, við unnum aðeins í vísindum og þau bjuggu sér til “Lava lampa” forum 

og kynntum okkur fjöruna. 
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Í lok mars og fram í apríl, voru settar reglur um 10 manna samkomutakmarkanir sem gerðu 

það að verkum að við gátum ekki haldið starfinu á þeim tíma en í lok apríl þegar gefið var 

leyfi aftur fyrir skátastafi, demdum við okkur aftur af stað og unnum úti, nýttum tjörnina og 

fórum á kanó, klifruðum og æfðum okkur að súrra. Einn fund nýttum við til að æfa okkur í að 

tjalda fyrir Drekaskátamótið. Síðasti fundurinn okkar fyrir það var sameiginlegur með 

Fálkaskátum og Dróttskátum þar sem við grilluðum og lékum okkur í hoppuköstulum saman í 

Hraunbyrgi vð mikinn fögnuð. Önninni lukum við svo með Drekaskátamótinu sem breyttist í 

Drekaskátadaginn, og mættu 16 skátar (máttu ekki koma fleiri, vegna fjöldatakmarkana) 

ásamt 3 foringjum, þetta var mjög blautur en skemmtilegur dagur. 

Starfið á haustönn, frá semtember til desember, fundartími var á þriðjudögum kl.17:30-

18:30. Þar sem september var “opinn” mánuður og allir gátu mætt og prufað, var dagskráin 

nokkuð opin hjá okkur, við vorum með báta, klifur, og ýmsa leiki, þar sem við gátum tekið á 

móti öllum þeim sem mættu. Í október hófum við svo dagskrána okkar, skiptum þeim í flokka 

og unnum með þeim ýmis verkefni; hnútakennsla, þau máuðu fána fyrir flokkinn sinn, 

byggðum “fortnight”virki, fórum í fjársjóðsleit/ratleik, geðum stuttmyndir sem við horfðum 

svo á á næsta fundi saman. Í nóvember héldum við fund í Skátlundi og vígðum inn nýja 

Drekaskáta og héldum kvöldvöku, við gerðum hrekkjarvökulampa og héldum draugafund. 

Dagskráin riðlaðist aðeins hjá okkur þar sem Covid-19 klukkaði suma foringja og þá miðaðist 

dagskráin við fjölda foringja sem gátu mætt og leyst verkefnið. Foringjar haustannar voru; 

Valdís Huld, Hrafnhildur Ýr, Sandra Björk, Haukur Freyr, Kjartan, Þórdís Lea, Smári, Grétar, 

Logi og Brynhildur. Drekaskátar á haustönn voru um það bil 25.  

 

Fálkaskátar 
Foringjar fálkaskáta á vorönn 2021 voru Thelma Karen Bjarnfinnsdóttir og Daníel Kárason. 

Aðstoðarsveitarforingjar voru: Laufey Matthildur Friðriksdóttir, Ágúst Bergmann Sigurðsson, 

Jakob Arnar Þórðarson, Guðni Hannesson, Kjartan Ingólfsson og Sara Elísabet Jónsdóttir. Á 

haustönn 2021 voru sömu sveitarforingjar en þessir aðstoðarsveitarforingjar: Laufey 

Matthildur Friðriksdóttir, Jakob Heimir Burgel, Brynhildur Þorbjörg Þórhallsdóttir, Svanhildur 

Ósk Sigurðardóttir, Sara Elísabet Jónsdóttir, Grétar Þór Þórðarson, Dagný Lind Pálsdóttir og 

Inga Dís Guðjónsdóttir. 
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Í sveitina voru skráðir um 27 meðlimir yfir allt árið, um 20 mættu reglulega á fundi. Fundir 

voru einu sinni í viku, á mánudögum klukkan 17:00 til 18:30. Fyrsti fundur ársins var haldin 

11. janúar og sá síðasti 6. desember. Dagskrá funda var mjög fjölbreytt, m.a. lærðum við 

skyndihjálp, fórum í sund, unnum að færnimerkjum, sigldum á kanoe og margt fleira. Einnig 

fórum við í nokkrar útilegur/innilegur og um vorið fórum við í helgarferð í Lækjarbotna og 

einnig vorum við með gistinótt í Hraunbyrgi. Um sumarið fórum við á Skátasumarið, stærsta 

mót ársins á Úlfljótsvatni. Síðan um haustið héldum við aðra gistinótt en í þetta sinn buðum 

við Fálkaskátasveit Landnema með okkur í Hraunbyrgi og einnig fórum við í félagsútilegu 

Hraunbúa. Árið 2021 hafði covid lítil áhrif á fundartímana okkar, við þurftum einungis að fella 

niður einn fund vegna faraldursins. Annars var grímuskylda fyrir foringja meirihluta ársins. 

 

Dróttskátar 
Foringjar: 

Kristján Ingi Þórðarson, Sandra Björk Bragadóttir, Sindri Friðriksson, Harpa Hrönn 

Grétarsdóttir og Erna Mjöll Grétarsdóttir. 

Að jafnaði yfir árið voru um 20 dróttskátar sem að sóttu fundi sem voru haldnir klukkan 

19:00 á mánudögum. 

6 dróttskátar voru vígðir upp í rekkaskáta á Skátasumrinu á Úlfljótsvatni. 

Einn fálkaskáti kom til okkar og var vígður á Skátasumrinu á Úlfljótsvatni. 

Vorönn 2021 

Við fórum í helgarferð upp í Lækjarbotna í lok janúar þar sem við vígðum nokkra dróttskáta. 

Virkilega góð ferð þar sem allir fengu að njóta sín á sínum forsendum. Útivera, kvöldvaka og 

fjör. 

Við fjáröfluðum fyrir Skátasumarið með því að selja kakó og kleiknur í Skátalundi, söfnuðum 

flöskum og dósum og tókum þátt í 17. júní hátíðarhöldum og vorum með skemmtilega 

dagskrá og sölubás. 

Við löbbuðum upp á Búrfell og Helgafell. 
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Vegna samkomutakmarkana þá þurftum við að aflýsa nokkrum fundum á vorönninni en 

okkur tókst engu að síður að halda nokkra fundi, við elduðum utandyra dýrinds máltíðir, og 

við vorum líka með fundi online. 

Sumarönn 2021 

Haldnir voru fundir annan hvern mánudag með Fálkaskátum. Við héldum góðan fund 

á  Hvaleyrarvatni þar sem útieldun og kanó var meðal annars í boði, einn fundinn súrruðum 

við valslöngu upp í Hraunbyrgi og við gengum upp á Esjuna seint í ágúst. Fundurnir voru vel 

sóttir og eru vonandi komnir til að vera.  

Skátasumarið var haldið á Úlfljótsvatni í júlí og var vel sótt af dróttskátum og var almenn 

gleði og ánægja með mótið. 

 

Haustönn 2021 

Fyrsti fundur haustsins var haldinn 30. ágúst, skipt var upp í þrjá flokka og farið yfir dagskrá 

vetrarins. Við fengum skemmtilega viðbót í haust þegar það bættust við 5 nýjir skátar sem 

ekki hafa komið nærri skátastarfi áður. 

Hver mánuður fékk sitt þema, 1 -2 sveitarfundir í mánuði og 3 – 4 flokksfundir í mánuði. 

Þema september var útivist, eitthvað vorum við óheppin með veður svo að flestir 

flokksfundir enduðu inni eða í útivist með minni metnaði en lagt var upp með. Fyrsta ferðin 

okkar var í september, en þá fórum til Hveragerðis, gistum í skátaheimili Stróks, löbbuðum 

upp í Reykjadal og nutum þess að vera saman. 

Þema október var íþróttir, við fórum öll saman í litlu Björk og á flokksfundum voru 

fjölbreyttar íþróttir eins og skátabolti, klifur, frisbígolf, ræktin og sund. 

Félagsútilegan var líka í október og var góð stemmning hjá dróttskátum á Úlfljótsvatni. 

Þema nóvembers var sköpun og voru fjölbreyttir flokksfundir þar sem sköpunargleðin ríkti, 

kassabílagerð, kökuskreytingar, trölladeig og málun svo eitthvað sé nefnt. 

Þema desembers var jól, við horfðum á jólamynd, skreyttum piparkökuhús og gistum eina 

nótt í Hraunbyrgi. 
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Margir dróttskátar stefna á alheimsmót í Kóreu 2023 og það er strax farið að huga að því og 

við stefnum á fjáraflanir og fleira. 

 

Tölvuálfar 
Tölvuálfar er nefnd sem starfar innan Hraunbúa og sjá um rekstur og viðhald á tölvu og 

símabúnaði hér í Hraunbyrgi. Í nefndinni eru Bjarni Freyr Þórðarson og Guðvarður Björgvin 

Fannberg Ólafsson. Á árinu endurskipulögðum við símkerfi og netmál í húsinu. Ennþá er 

ekkert á áætlun hjá nefndinni annað en eðlilegt viðhald eftir þörfum. 

 

Skálanefnd 
Starf skálanefndar var í byrjun starfsárs hefðbundið með reglulegum eftirlitsferðum á 

svæðið. Jarðhræringar á Reykjanesi urðu til þess að nokkrir leigutakar hættu við leigu og í 

framhaldi var ákveðið að taka skálann úr leigu þar sem mikið var um öfluga jarðskjálfta á 

svæðinu. 

3. maí var boðað til skoðunarferðar til að taka út ástandið á skálanum. Við það kom í ljós að 

komið var að viðhaldi á útveggjum skálans og gluggum á suðurhlið. Eins sáust smá 

rakaskemmdir undir borði í eldhúsi. 

7. júní var ákveðið að hefjast handa við viðhald á skálanum sem hófst svo 25. Júní. Ný 

sólarsella var sett upp, nýr síma router settur upp til að bæta símasamband og loft á 1. hæð 

málað. Við þessa framkvæmdir kom betur í ljós hvað suðurhliðin undir gluggum í eldhúsi var 

orðin léleg. Ákveðið var að stoppa aðeins og fá álit frá öðrum. 

10. ágúst var tekin sú ákvörðun að fjarlægja allt parket af gólfinu og komu þá í ljós miklar 

rakasemdir undir því. 

18. og 19. ágúst var farið aftur uppeftir til að opna gólf og veggi þar sem ljóst var að ástandið 

var verra en áætlað var. Öll suðurhlið undir gluggum er ónýt af fúkka. Mikli bleyta var undir 

öllu gólfinu og ástandið því verra en fyrstu skoðanir höfðu leitt í ljós. Fenginn var matsmaður 

á svæðið sem skilaði svo skýrslu um ástanið á skálanum. 

27. október var svo boðað til félagsfundar um ástandið á húsinu og hvað ætti að gera í því. 

Sýndar voru myndir af ástandinu og farið vel fyrir málið. Stjórn var falið að skoða kostnað við 
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að rífa húsið og mögulega uppbyggingu á nýjum skála á sama stað eða annarstaðar. Í því 

verkefni þarf að huga að öðrum kröfum sem leigutakar setja fyrir sig, t.d rennandi vatn, betri 

salernisaðstöðu, rafmagni og betri eða öruggari fjarskiptasambandi. 

Stjórn félagsins í samstarfi við skálanefnd hefur sent bæjarstjóra bréf og óskað eftir aðstoð 

bæjarins við að koma upp nýjum skála á svipuðum slóðum og núverandi skáli er,  sem mun 

þá vonandi uppfylla óskir leigutaka og auka notkun á skála félagsins. 

Fyrir hönd skálanefndar 

Guðmundur Sigurðsson 

 

 

 

 


