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AFMÆLISBÖRN DAGANA 18. - 24. JÚNÍ
18.6. Grétar Rafn Leví Gíslason
20.6. Hallgrímur Páll Leifsson
21.6. Valgeir Guðmundsson
22.6. Margus Kaeaer, Pétur Jónasson, Hólmgeir Logi Jónasson
23.6. Matous Matej, Auður Jónsdóttir, Theodór Páll Theodórsson
 Dagur Sæmundsson
24.6. Gunnar Rúnar Pétursson

Auglýsing um kjörfund í Skútustaðahreppi 
vegna forsetakosninga 27. júní 2020

Kosið verður í einni kjördeild í Skjólbrekku. 
Kjörfundur verður settur kl. 10 árdegis og stendur til kl. 18 síðdegis. 

Ath. ber þó 89. gr. laga um kosningar til Alþingis nr. 24/2000 sem hljóðar svo: 
Atkvæðagreiðslu má ekki slíta fyrr en átta klukkustundir eru liðnar frá því að kjörfundur 
hófst og ekki fyrr en hálf  klukkustund er liðin frá því að kjósandi gaf  sig síðast fram. 
Atkvæðagreiðslu má þó slíta er allir sem á kjörskrá standa hafa greitt atkvæði og eftir fimm 
klukkustundir ef  öll kjörstjórnin og umboðsmenn eru sammála um það, enda sé þá hálf  
klukkustund liðin frá því að kjósandi gaf  sig síðast fram. 
Kjörfundi skal þó slíta eigi síðar en kl. 22 á kjördag. Þeir kjósendur, sem hafa gefið sig 
fram fyrir þann tíma, eiga þó rétt á að greiða atkvæði. 

Kjörstjórn Skútustaðahrepps
Edda Stefánsdóttir (sign)
Elín Steingrímsdóttir (sign)
Friðrik Lange (sign)



Kæru Mývetningar
Frá og með 19. júní verða Jarðböðin opin 
12:00-22:00, þar til annað verður auglýst.
Minnum á tilboðið okkar góða, 2 fyrir 1 

af  aðgangseyri 
Bestu sólarkveðjur 

frá starfsfólkinu í Jarðböðunum 

Íbúðarhús til leigu

Til leigu er íbúðarhúsið á Heiði í Mývatnssveit. Húsið er 120 m2 að grunnfleti, 
kjallari, hæð og ris samtals 283 m2. Í húsinu eru 8 svefnherbergi, eldhús, stofa, 
2 snyrtingar, þvottahús, búr og geymsla. Lágmarksleigutími er 12 mánuðir. 
Húsið er laust frá 1 ágúst 2020.
Nánari upplýsingar gefur Böðvar í síma 8561153 eða bodvarbaldi@gmail.com



Mikið átak hefur unnist í eyðingu kerfils og lúpínu hér í sveit síðustu 
sumur. Margar hendur vinna létt verk og því biðlum við til allra íbúa 
sveitarinnar að fylgjast vel með nærumhverfi sínu. Hjálpumst öll að 
við að ná því markmiði að eyða ágengum tegundum.

Sveitarfélagið, með aðkomu annarra aðila, hefur ráðið verkefnisstjóra 
við þetta verkefni og er það Valerija Kiskurno. Hún veitir frekari 
upplýsingar og ráðleggingar varðandi þetta málefni, netfangið
hennar er valeerija.kishkurno@gmail.com

Nefnd um ágengar plöntur

Aðalfundur Kvenfélags Mývatnssveitar
verður haldinn þriðjudaginn 23 júní

kl. 20 að Stöng.

Venjuleg aðalfundarstörf
Önnur mál.

Nýir félagar boðnir velkomnir
Kveðja 
Stjórnin



Þingeyjarsveit 
 

Deiliskipulag Þeistareykjalands - Skipulagslýsing 

Í undirbúningi er gerð deiliskipulags Þeistareykjalands í Þingeyjarsveit. Tilgangur með gerð 
skipulagsins er að skilgreina þætti sem snúa að ferðaþjónustu og samspili hennar við náttúru 
og nýja virkjun. Unnin verður heildstæð stefna þar sem hagsmunir ólíkra aðila verða samþættir 
með það að markmiði að gera Þeistareykjaland áhugavert og öruggt fyrir ferðamenn og vernda 
viðkvæma náttúru svæðisins. Innan skipulagssvæðisins er deiliskipulag Þeistareykjavirkjunar, 
sem muna halda gildi sínu. 

Í samræmi við ákvæði 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er í upphafi verks lögð fram lýsing 
fyrirhugaðrar skipulagsvinnu þar sem fram koma áherslur sveitarstjórnar við skipulagsgerðina, 
upplýsingar um helstu forsendur og fyrirliggjandi stefnu. Þar er einnig gerð grein fyrir 
fyrirhuguðu skipulagsferli og kynningu og samráði við íbúa sveitarfélagsins og aðra 
hagsmunaaðila. 

Með framlagningu og kynningu lýsingar hefst samráð við íbúa, umsagnaraðila og aðra 
hagsmunaaðila og er óskað eftir því að þeir leggi fram sjónarmið og ábendingar, sem að gagni 
geta komið við gerð skipulagsins. 

Skipulagslýsingin liggur frammi á skrifstofu Þingeyjarsveitar á Laugum og á vefsíðu 
sveitarfélagsins www.thingeyjarsveit.is. Ábendingum skal skila skriflega til Þingeyjarsveitar, 
Kjarna, 650 Laugum eða á netföngin gudjon@skutustadahreppur.is eða 
helga@thingaeyjarsveit.is í síðasta lagi 9. júlí 2020. Tilgreina skal nafn, kennitölu og 
heimilisfang í innsendum erindum. 

 

Guðjón Vésteinsson  

Skipulagsfulltrúi Þingeyjarsveitar 

 


