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14.1 Stefán Jakobsson, Einar Már Haraldsson
15.1 Kristinn Björn Haraldsson

Nýjar bækur 
Mývetningar athugið!

Bókasafn Mývetninga er til húsa á neðstu hæð 
í félagsheimilinu Skjólbrekku.

Opið á mánudögum frá kl. 15:00-19:00.

Nýjar bækur streyma inn þessa dagana. 
Allir velkomnir.

Ársskírteini kostar 1.850 kr. 
Einskiptis greiðsla (allt að 5 bækur) 270 kr.

bokasafn@skutustadahreppur.is. 
Sími 464 4307.

 



Kæru notendur hitaveitu
Nú þegar hafa margir skilað inn álestri á hitaveitumælum en þó vantar 
eitthvað uppá, við viljum því biðja ykkur um að senda inn álestur sem 
allra fyrst. Svona farið þið að:
 • Takið mynd af  hitaveitumælinum ef  kostur er, sendið með tölvupósti á  
 netfangið alma@skutustadahreppur.is.
 • Eftirfarandi upplýsingar þurfa að fylgja í tölvupóstinum: 
 Heimilisfang, mælisnúmer, nafn og kennitala sendanda og hvaða   
 dag lesið er af.
 • Einnig er hægt að hringja eða koma við á skrifstofunni með   
 sömu upplýsingar ásamt álestri. 
 • Ef  þið þurfið aðstoð við álesturinn hafið þá samband við 
 skrifstofu.
 • Athugið að ef  fleiri en einn hitaveitumælir er í fasteigninni þarf    
 að senda inn álestur af  öllum mælunum ásamt mælisnúmer
 • Skilafrestur er til og með 31. desember 2019.
Leiðbeiningar um álestur á hitaveitumælum má sjá hér: 
https://www.youtube.com/watch?timecontinue=11&v=hT6ZIGNrVL0
 
Eins og ykkur er kunnugt um eru hitaveitureikningar ársins byggðir á áætlun 
um hitaveitunotkun sem við reynum að láta endurspegla sem best raunverulega 
notkun. Notendur fá þá mánaðarlega senda áætlunarreikninga.
Eftir álesturinn er uppgjörsreikningur sendur út til viðskiptavina. Þar kemur 
raunnotkun liðins árs fram og þar með kemur í ljós hvort 
viðskiptavinur á inneign eða er í skuld vegna næstliðins árs.  
Viðskiptavinir geta því átt von á reikningum 
með annarri krónutölu en þeir eru vanir.
Oft liggur skýringin á aukinni notkun á 
heimilinu en stundum kann að vera að um 
bilun sé að ræða.  Dæmi um þetta eru bilaðir 
ofnkranar eða bilun í stýribúnaði húsveitu sem 
veldur sírennsli vatns.  Þá er mögulegt að 
áætlun eða álestur sé rangur.
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu 
Skútustaðahrepps í 
síma 464 6660.
Þökkum góð viðbrögð
Hitaveita Skútustaðahrepps



HEY:
Vil kaupa hey, ætlað geldneytum.
Kári Garði, s.6154268.

Auglýsing um gjaldskrá
 
Sveitarstjórn Skútustaðahrepps hefur samþykkt gjaldskrár 
sveitarfélagsins fyrir árið 2020. Þær má nálgast á heimasíðu 
sveitarfélagsins, http://www.skutustadahreppur.is/v/19463

 
Félagsheimilið Skjólbrekka - Útleiga
 
Er fundur, fjölskyldusamkoma, ferming, erfidrykkja, brúðkaup, 
menningarviðburður, árshátíð eða skemmtun framundan?  
Þá er félagsheimilið Skjólbrekka kjörinn vettvangur til þess.

Sveitarfélagið hefur umsjón Skjólbrekku og fara allar bókanir í gegnum 
hreppsskrifstofuna í síma 464 6660 eða á netfangið 
skutustadahreppur@skutustadahreppur.is.

Nánari upplýsingar um gjaldskrá er að finna á heimasíðu 
Skútustaðahrepps eða skrifstofu.

Sorphirðudagatal 2020

Sorphirðudagatal Skútustaðahrepps fyrir árið 2020 er komið út og er 
aðgengilegt á heimasíðu sveitarfélagsins, www.skutustadahreppur.is

 

 



Við þurfum á aðstoð ykkar að halda –  
Könnun um líðan Mývetninga 
Gleðilegt ár kæru Mývetningar 
 
Eitt af mikilvægustu stefnumálum sveitarstjórnar er að stuðla að vellíðan  
og hamingju íbúanna. Fyrsta skrefið var að leggja fyrir könnun um líðan Mývetninga á síðasta ári og 
ýmislegt  gert í kjölfarið svo sem að bjóða upp á fræðslu og fyrirlestra, aukið íbúasamráð o.fl. 
 

Nú er komið að því að endurtaka könnunina sem verður með einfölduðu sniði að þessu sinni. 
Sveitarfélagið hefur fengið Þekkingarnet Þingeyinga líkt og áður til að leggja fyrir könnun um líðan 
Mývetninga og munu þau á næstunni senda út upplýsingar um framkvæmd könnunarinnar.  
 

Þegar niðurstöður hennar liggja fyrir verður farið í sértækari aðgerðir sem miða að því að auka hamingju 
og vellíðan íbúa sveitarfélagsins. Því skiptir miklu máli að sem flestir taki þátt í könnuninni. 

 
Spurningalistinn var unninn með aðstoð frá Embætti landlæknis og með hliðsjón af rannsókn Jóhönnu 
Jóhannesdóttur. Niðurstöður verða ekki greindar niður á einstaklinga og öll svör eru trúnaðarmál. 
 

Það er einlæg ósk okkar að Mývetningar taki þessu verkefni vel enda er því ætlað að gera heilsueflandi 
samfélag okkar enn betra.  
 
Kær kveðja 
Skútustaðahreppur 

 

 


