
 

 

Fegrunarátak í Ásahreppi sumarið 2020. 

Hreppsnefnd Ásahrepps hefur ákveðið að vera með fegrunarátak í sveitarfélaginu nú í sumar.  
Hreppsnefnd hefur ákveðið að hægt verði að fá fjárstyrk að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. 

Verkefnastjóri verður yfir verkefninu og hún heitir Ellisif M. Bjarnadóttir.  Hún mun 
heimsækja alla styrkhæfa aðila í hreppnum og vinna áætlun með viðkomandi.  Eftir að 
verkefni er lokið mun hún koma og taka verkið út, sem er grundvöllur þess að fá greiddan 
styrk frá sveitarfélaginu.  Jafnframt þarf þá að liggja fyrir reikningar fyrir kostnaði við 
verkefnið.  Ekki verður greiddur hærri styrkur en hægt er að sýna fram á með framlögðum 
greiddum reikningum og þá að hámarki kr. 450.000. 

Í lok verkefnisins, á haustmánuðum, mun síðan verða haldin uppskeruhátíð þar sem fagnað 
verður góðum árangri verkefnisins og þátttakendum boðnar veitingar.  Einnig mun 
verkefnisstjóri kynna þá verkefnið og hvernig til hafi tekist. 

Hér fyrir neðan eru helstu þættir er varðar þann ramma sem settur er um styrkhæfni og 
styrkhæf verkefni. 

1. Hverjir geta sótt um styrkinn. 
Hver eigandi/eigendur íbúðarhúss (eða ábúandi lögbýlis) getur sótt um styrk, þar sem 
fyrir er föst búseta og lögheimili til staðar. 

  
2. Styrkhæfar umsóknir.  

a. Bæjarhlaðið / bæjartorfan hjá lögbýlum. 
b. Aðkoma og umhverfi / garður íbúðarhúsnæðis. 
c. Efniskostnaður fellur undir styrkhæfni og einnig vinna ef hún er aðkeypt.  Ef 

VSK er endurgreiddur vegna tilfallandi kostnaðar þá dregst hann frá styrkfjárhæð.  
Sem dæmi: 
a. Málning og fúavörn 
b. Grindverk og girðing um og að húsnæði. 
c. Tré og runnar um og að húsnæði. 
d. Hellur, steypa eða möl í gangstíga og plön við hús 
e. Fánastöng við húsnæði 
f. Póstkassar. 
g. Ruslatunnuskjól og að bæta aðgengi til ruslahirðu. 
d. Kostnaður vegna leigu á gám að húsnæði og hirðingarkostnaður fyrir rusl er 

styrkhæfur. 
 
Hreppsnefnd Ásahrepps væntir góðrar þátttöku og óskar þess að verkefnið muni skila góðum 
árangri til fegrunar umhverfis og meiri vellíðunar meðal íbúa Ásahrepps.  
  
 


