Áshildarmýri í Skeiða- og
Gnúpverjahreppi

Eignalóðir í
frístundabyggð til sölu
-

75 km frá Reykjavík
Stærð á lóðum 5.000 fm - 15.800 fm
Símatenging komin og ljósleiðari í vinnslu
Rafmagn, heitt og kalt vatn

Hlynur 824-3040

www.ashildarmyri.is

Ægifagur fjallahringur blasir við af landinu sem
er allt gróið og kjörið til áframhaldandi ræktunar
Söluaðili:
Áshildarmýri ehf, Súðarvogi 7, 104 Reykjavík
Sölumaður: Hlynur Árnason sími 824-3040
Tölvunetfang: hlynur@sb.is
heimasíða: www.ashildarmyri.is
Verð og greiðslukjör
Í boði eru fallegar lóðir til sölu á grónu landi sem hentar einstaklega vel til
trjáræktar. Einungis klukkustunda akstur frá Reykjavík. Mögulegt er að semja um
greiðslukjör. Landið er kjörið fyrir heilsárbyggð, leyfilegt er að byggja allt að 200 fm hús
og til viðbótar 25 fm gestahús og/eða geymsluhúsnæði.

Fuglalíf
Mikið er um fuglalíf á svæðinu og sést hefur m.a. rjúpa, lóa, spói, þúfutittlingur, jarðarkan,
álft, hrafn, snjótittlingur, brandugla, stokkönd, starri, lómur, svartþröstur, auðnutittlingur,
fálki, smyrill og haförn á sveimi yfir og í Áshildarmýrinni.

Öll aðstaða í boði
Á svæðinu í heild hafa verið skipulagðar 73 frístundalóðir frá 5.000 fm til 15.800 fm að
stærð og eru þær allar eignalóðir. Allir vegir eru tilbúnir og landið afgirt. Á svæðinu er
aðgangur að 3ja fasa rafmagni, heitu og köldu vatni og símatenginu. Fyrirhugað er að
setja upp í nánustu framtíð aðgang að ljósleiðara.

Frábær staðsetning
Áshildarmýri er í Skeiða- og Gnúpverjahreppi um 75 km frá Reykjavík (Rauðavatni).
Frístundabyggðin er í nokkra mínútna akstri frá Selfossi og í næsta nágrenni við margar af
helstu náttúruperlum landsins s.s. Þingvelli, Laugarvatn, Kerið, Gullfoss og Geysi.
Fjölbreytt afþreying er í boði í nágrenni svæðisins og má þar nefna golfvelli, sundlaugar,
veiðisvæði, en alla þjónustu má nálgast á Selfossi sem er aðeins í 13 mínútna fjarlægð frá
svæðinu.

Skógarlundur
Svæði trjáræktarreits Árnesingafélagsins sem er á svæðinu, er talið vera gamall þingstaður
og var Áshildarmýrarsamþykktin gerð þar árið 1496, en talið er að þar hafi komið saman
12 bændahöfðingjar, þeirra á meðal sjö lögréttumenn og gert Árnesingaskrá. Þeir
mótmæltu yfirgangi erlendra valdamanna og þess krafist að íslenskir séu lögmenn og
sýslumenn hér á landinu.
Ungmennafélagar á Skeiðum sáu um að girða af spilduna og reisa minnismerki. Þar
gróðursettu þeir einnig trjáplöntur. Sagan segir að eitt af síðustu embættisverkum frú
Vigdísar Finnbogadóttur sem forseta hafi verið að gróðursetja birkitré í skógarlundinum
árið 1996.

Fjallasýn
Landið er nokkuð flatlent og
er því frábært útsýni. Hér er
Hekla í vetrarbúningi, en við
sjáum einnig vel Vörðufell,
Hestfjall, Eyjafjallajökul og
Mýrdalsjökul.

Einstök náttúrufegurð
Landið er allt gróið og er það um 50
metra yfir sjávarmáli, það er nokkuð flatlent með hrauni og góðum jarðvegi.
Landið hentar einstaklega vel til trjáræktar og nægir að benda á 25 ára gamla skógrækt á landamörkunum í landi
Merkurlautar með yfir 4 metra háum trjám.

Útivist
Á svæðinu eru góðar
gönguleiðir sem eru
vinsælar til útivistar.

Bygginga- og skipulagsskilmálar fyrir frístundarbyggð í

Áshildarmýri, sem er úr landi Kílhraun í Skeiða- og Gnúpverjahreppi

SVÆÐIÐ

- Neysluvatn er fengið úr einni eða fleiri borholum í nágrenninu og skal leiða vatnið

-

-

í samveitu (vatnsveitu) að lóðarmörkum. Fara skal að ákvæðum í
neysluvatnsreugerð nr. 536/01. Jafnframt skal öflun neysluvatns og frágangur við
vatnsveitu vera í samræmi við leiðbeiningarritið „Litlar vatnsveitur“ sem gefið er
út af Umhverfisstofnun. Lögnum þ.m.t. lögnum fyrir neysluvatn skal komið fyrir í
og við vegi eða stíga að svo miklu leyti sem hægt er svo sem minnst jarðrask hafist
af. Leitast skal eftir að koma á samveitu fyrir allt svæðið og halda skal fjölda
borhola í lágmarki
Brunavarnir eru frá Brunavörnum Árnessýslu
Gert er ráð fyrir einni heildargirðinu um svæðið. Óheimilt er að girða af hverja lóð
fyrir sig
Fráveita skal vera í samræmi við reglur og staðsett og framkvæmt í samráði við
heilbrigðiseftirlit Suðurlands. Ennfremur er vísað í leiðbeiningar
Umhverfisstofnunar frá 2004 um fráveitur og meðferð skólps frá stökum húsum og
ákvæði reglugerða nr. 798/1999 um fráveitur og skólp og ákvæði um varnir gegn
mengun nr. 769/1999. Stærð og staðsetning rotþróa er einnig háð samþykki
byggingafulltrúa/bygginganefndar. Huga skal að sameiginlegri fráveitu þar sem
það hentar í landslagi og getur verið hagkvæmt
Sorpgámur er í Brautarholti. Sveitafélagið annast tæmingu hans

LÓÐIN
- Landið er um 100 ha að stærð og er flatlent hraun og mýri
-

Lóðirnar eru í um 50 m yfir sjávarmáli
Aðkoman að frístundabyggðinni er frá þjóðvegi nr. 30 og Árhraunsvegi
Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir 72 lóðum, undir frístundarbyggð
Lóðirnar eru frá 5.000 fm til 15.800 fm

BYGGINGARLEYFI

- Sumarhúsið skal vera innan byggingareits og staðsett í samráði við
-

byggingafulltrúa og bygginganefnd Skeiða- og Gnúpverjahrepps
Efnisval og litaval er frjálst, en þó er mælst til að notaðir séu jarðarlitir
sem fara vel í umhverfi
Húsið skal ekki vera stærri en 200 fm.
Nýtingarhlutfall lóðanna skal ekki vera meira en 0,03
Mænishæð frá jörðu skal ekki vera meira en 6 m.
Þakhalli má vera á bilinu 0-45 gráður
Á lóðunum er heimilt að reisa geymslu, svefnhús eða gróðurhús
Húsnúmer eru sýnd á uppdrætti
Byggingareitir eru sýndir á uppdrætti. Aðeins er heimilt að reisa eitt hús
ásamt útihúsi innan byggingareits
Ef vart verður við fornleifar við uppgröft á svæðinu skal skýra
Fornleifavernd ríkisins frá fundinum svo fljótt sem unnt er

Vörðufell

Gróið tún
Einstaklega gott til ræktunar.
Auðvelt er að rækta matjurtir
á svæðinu.

Viðburðir í nágrenninu
MAÍ

Vor í Árborg - Haldin í Sveitafélaginu Árborg í apríl eða maí. Á menningarhátíðinni gefst gestum tækifæri á að fá
smjörþefinn af þeirri fjölbreyttu menningarflóru sem er í boði á Selfossi, Eyrarbakka, Stokkseyri og Sandvíkurhreppi.
Sunnlenski sveitadagurinn - Haldinn á Selfossi fyrsta laugardag í maí. Sunnlenski sveitadagurinn á Selfossi hefur vaxið
og dafnað frá því hann var haldinn fyrst og er nú með stærri viðburðum sem eru haldnir á Suðurlandi. Markmiðið með
deginum er að leiða saman almenning og bændur á Suðurlandi.
Fjör í Flóa - Haldið í Flóahreppi helgina fyrir Hvítasunnuhelgi ýmist í maí eða júní. Fjör í Flóa er fjölskyldu- og menningarhátíð haldin í Flóahreppi árlega, helgina fyrir Hvítasunnuhelgi. Alla dagana er boðið upp á fjölbreytta og skemmtilega
dagskrá að hætt Flóamanna.

JÚNÍ
Kótelettan - Haldin á Selfossi aðra helgi í júní. Kótelettan er fyrst og fremst tónlistar- og grillhátíð, haldin á Selfossi og
stendur frá föstudegi til sunnudags. Dagskráin er ætluð allri fjölskyldunni og fer fram í bænum sjálfum og hjá Hvíta
Húsinu og EB kerfum á Selfossi.
Landnámsdagur - Haldinn í Skeiða- og Gnúpverjahreppi í júní annað hvert ár. Landnámsdagur er víkingahátíð sem fer
fram við Þjóðveldisbæinn í Þjórsárdal. Það sýna víkingafélög bæði af Suðurlandi og víðar forn handverk, leiki og bardaga
að hætti víkinga.
Landsmót Fornbílaklúbbs Íslands - Haldið á Selfossi í júní. Mótið er haldið á Selfossi, sem næst 20. júní, á tjaldsvæðinu
Gesthúsum og stendur yfir í þrjá daga frá föstudegi til sunnudags. Á föstudegi er hópakstur fornbíla frá Reykjavík á
Selfoss, bílasýning á laugardegi og fleira á dagskrá.
Blóm í bæ - Haldin í Hveragerði í júní. Sýningin sem er garðyrkju- og blómasýningin hefur notið mikillar hylli og fjöldi
gesta sótt hátíðina heim. Á hverju ári hefur sýningin haft ákveðið þema og töfra blómaskreytar fram skreytingar í þeim
anda.
Jónsmessuhátíð - Haldin á Eyrarbakka í júní. Jónsmessuhátíð á Eyrarbakka er haldin á laugardegi sem næst Jónsmessu
og stendur dagskrá yfir frá morgni til kvölds sem er sniðin jafnt fyrir unga sem aldna. Á hátíðíðinni skreyta Eyrbekkingar
bæinn sinn í litum hverfanna.
Hvolsvöllur.is - Fjölskylduhátíðin Hvolsvöllur.is er haldin á laugardegi í júní eða júlí. Hátíðin er samofin „Tour de
Hvolsvöllur“ hjólreiðakeppninni sem er farin frá Reykjavík á Hvolsvöll sama dag. Dagskrá í bænum hefst þegar
hjólreiðakeppninni lýkur.
Hafnardagar - Haldnir í Þorlákshöfn um sjómannadagshelgina ár hvert. Hafnardagar eru bæjarhátíð Þorlákshafnarbúa
og íbúa í dreifbýli Ölfuss. Hátíðin er haldin um sjómannadagshelgina, hefst á fimmtudegi og stendur til sunnudags.
Þessa helgi skreyta íbúar Þorlákshafnar í litum hverfanna.

JÚLÍ
Íslenski Safnadagurinn - Haldin um allt land fyrsta sunnudag í júlí. Söfn og setur um allt land taka þátt í safnadeginum
með því að opna söfn sín og bjóða þau mörg hver upp á sérstaka dagskrá í tilefni dagsins. Fjölbreyttar sýningar,
leiðsagnir og viðburðir eru í boði þennan dag.
Bryggjuhátíð “Brú til brottfluttra” - Haldin á Stokkseyri í júlí. Stokkseyringar bjóða heim á Bryggjuhátíð með
undirtitlinum „Brú til brottfluttra“ og eru brottfluttir Stokkseyringar sérstaklega hvattir til þess að kíkja í heimahagana
þessa helgi.

ÁGÚST
Delludagur - Haldinn á Selfossi í ágúst. Delludagur er haldinn á sunnudegi, sömu helgi og Sumar á Selfossi og Olísmót
fara fram í bænum. Sportbílar reykspóla, jeppamenn reyna sig í teygjurampi og drullu og kassabílarallý og Go kart eru
meðal dagkrárliða.
Aldamótahátíð - Haldin á Eyrarbakka í ágúst. Að koma á Aldamótahátíð á Eyrabakka er eins og að hverfa aftur til þess
tíma þegar Eyrarbakki var helsti verslunarbær landsins, falleg hús með nöfnum, gamlar götur og gamli andinn sem var
um aldamótin 1900.
Sumar á Selfossi - Haldið á Selfossi í ágúst. Sumar á Selfossi er rótgróin bæjar- og fjölskylduhátíð, haldin aðra helgi í
ágúst og stendur frá fimmtudegi til sunnudags. Bæjarbúar skreyta heimili, götur og torg í litum hverfanna og er hörð
samkeppni í skreytingum.
Grímsævintýri - Haldin á Borg í Grímsnesi í ágúst. Grímsævintýri eru skemmtum haldin árlega á Borg í Grímsnesi einn
laugardag í ágúst. Aðaldagskráliður hátíðarinn er „Tombólan“ margfræga, sem hefur verið haldin frá árinu 1919. Út frá
tombólunni hefur hátíðin Grímsævintýri sprottið.
Tvær úr Tungunum - Haldin í Reykholti í Bláskógabyggð í ágúst. Sveitahátíðin „Tvær úr Tungunum“ er haldin í Reykholti
í Bláskógabyggð og stendur yfir einn laugardag í ágúst. Margt skemmtilegt og öðruvísi er í boði á Tveimur úr Tungunum
eins og ýmsar keppnir sem fara fram.
Blómstrandi dagar - Haldnir í Hveragerði í ágúst. Blómstrandi dagar eru menningar- og fjölskylduhátíð sem er haldin
í Hveragerði árlega og á sér orðið fastan sess í bæjarlífinu. Hátíðin hefst á fimmtudegi og stendur til sunnudags með
metnaðarfullri og fjölbreyttri dagskrá.
Töðugjöld - Haldin á Hellu í ágúst. Töðugjöld er bæjarhátíð sem er haldin á Hellu í Rangárþingi ytra í ágúst, og hefur
dagskráin sem stendur yfir í tvo daga, föstudag og laugardag, ýmist farið fram í bænum sjálfum eða á Gaddstaðaflötum
sem er rétt austan við Hellu.
Traktorstorfæran - Haldin á Flúðum á laugardegi um Verslunarmannahelgi. Traktorstorfæran er heimsmeistarakeppni
í traktorstorfæru á gömlum traktorum. Það er keppt í gömlum farvegi Litlu Laxá í brautum með hólmum og pyttum,
beygjum og sveigjum og margvíslegum þrautum sem þátttakendur þurfa að klára sig á.
Menningarveisla Sólheima - Haldin á Sólheimum. Júní, júlí og ágúst. Dagskrá Menningarveislu Sólheima
samanstendur af tónleikaröð í Sólheimakirkju, fjölbreyttri umhverfisfræðslu, gestasýningum og sýningum á handverki
heimamanna.

SEPTEMBER
Uppskeruhátíð á Flúðum - Haldin á Flúðum í september. Hrunamannahreppur er sannkölluð matarkista og fyrsta
laugardag í september á Flúðum og í nágrenni er hugað að uppskeru í víðum skilning.
Kjötsúpuhátíð - Haldin á Hvolsvelli í september. Kjötsúpuhátíðin er haldin í byrjun september á Hvolsvelli og stendur
yfir í tvo daga föstudag og laugardag. Súpukvöld, fjölskyldudansleikir, kassabílarallý og þrautir er meðal dagskrárliða.

OKTÓBER
Menningarmánuðurinn október - Haldin í Sveitarfélaginu Árborg í október. Í Menningarmánuðinum október er boðið
upp á fjögur til fimm menningarkvöld með ólíkum áherslum og dagskrá með tengingu við einstakling eða hópa innan
Sveitarfélagsins Árborgar.

NÓVEMBER
Safnahelgi á Suðurlandi - Haldin um allt Suðurland fyrstu helgi í nóvember. Safnahelgi er árviss viðburður með
fjölbreytta menningardagskrá undir yfirskriftinni „Matur og menning úr héraði“.

Leiðin
Laugarvatn
Reykholt
Flúðir
Laugarás

Áshildarmýri
Hveragerði

Brautarholt

Selfoss

Hella

Ekið er frá Selfossi í austur u.þ.b. 10 mínútur – beygt til vinstri inn á þjóðveg nr. 30
(leið að Flúðum). Þaðan er ekið í 3 – 4 mínútur að Áshildarmýri. Þá blasa við tvö
auglýsingaskilti á vinstri hönd. Athugið að tvær innkeyrslur eru inn á svæðið.
Áshildarmýri er fyrsta landið á vinstra hönd á Skeiða- og Gnjúpverjahreppi og
bærinn Kílhraun er á hægri hönd. Fjórar götur eru í þessari frístundabyggð sem
heita Áshildarvegur, Kílhraunsvegur, Miðhraunsvegur og Árhraunsvegur.

Selfoss 19 km
Brautarholt 7 km
Flúðir 20 km
Laugarás 21 km

