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AFMÆLISBÖRN DAGANA 27. MAÍ - 1. JÚNÍ
27.5. Þóra Ottósdóttir, Ingunn Eva Halldórsdóttir
28.5. Þuríður Pétursdóttir, Sonja Rut Stefánsdóttir
29.5. Bergþóra Eysteinsdóttir
31.5. Claudia Nicole Jakobs, Þórarinn Böðvarsson, Alina Kiskurno
1.6. Ólafur Þröstur Stefánsson, Friðjón Jóhannsson, Margus Kaeaer

Músík í Mývatnssveit

Tónlistarhátíðin Músík í Mývatnssveit verður haldin
dagana 28. og 29. maí.
Tónleikar í Reykjahlíðarkirkju föstudaginn 28. maí kl. 21:00
Tónlist eftir m.a. J.S.Bach, Haydn, Mozart og íslensk tónskáld
Tónleikar í Skjólbrekku laugardaginn 29. maí kl. 20:00
Tónlist eftir m.a. Beethoven, Verdi, Rossini, Bellini og íslensk tónskáld.
Flytjendur eru:
Sigrún Hjálmtýsdóttir sópran
Kristinn Sigmundsson bassi
Peter Maté píanó
Miðasala við innganginn. Sóttvarnir verða viðhafðar samkvæmt settum
reglum.
Rampar fyrir hjólastóla á báðum tónleikastöðum.
Velkomin !

English below
Kæru sveitungar, takk fyrir að taka þátt í ruslahreinsuninni vorið 2021.
Við þökkum Jarðböðunum kærlega fyrir aðstoð og fyrir að gefa frítt í Lónið.
Krambúðin fær líka kærar þakkir fyrir styrk sem við notuðum til að borga fyrir
veitingar úr heimabyggð, pizzu frá Daddis og ís frá Skútaís.
Endilega sendið á Fjöregg og/eða Skútustaðahrepp ef þið eruð með einhverjar
hugmyndir til að gera gott enn betra (valerija@skutustadahreppur.is).
Landgræðslunni. Reykjahlíðarskóli og Leikskólinn Ylur eru að vinna
geta gert ruslahreinsun í Mývatnssveit tvisvar á ári. Við stefnum því á annan
viðburð í september til að hreinsa sveitina eftir sumrið - með pizzu og ís og
Lónið :)
Kær kveðja,
Fjöregg og Skútustaðahreppur
Dear people of Mývatn, thank you for taking part in annual garbage clean up
campaign.
Thank you to the Nature Baths for help with the event and for the free entrance
to the baths.
We are also saying thank you to the store Krambúðin for their grant that we
spent on pizza from Daddis pizza and icecream from Skútaís for the event.
Please send your ideas how to make this event better to Fjöregg or
Skutustaðahreppur (valerija@skutustadahreppur.is)
Our municipality received an award from The Soil Conservation Service of
Iceland, our school and kindergarten are working on projects in Eco Schools
Iceland, both are Health-promoting schools, our community is Health-promoting community. We can do garbage clean up in Mývatn twice a year. There
will be the same event in September to clean up after the summer, with pizza,
icecream and a bath afterwards.
Yours sincerely,
Fjöregg - Association for nature conservation and healthy environment in
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The public voting on the merger of municipalities
Skútustaðahreppur and Þingeyjarsveit is on Saturday,
June 5th, 2021.
Who can vote? Icelandic citizens who are domiciled in either municipality and have reached the
age of 18 on election day. Danish, Finnish, Norwegian and Swedish citizens who have been
domiciled in Iceland for 3 consecutive years before election day have the right to vote. Other
foreign nationals who have been domiciled in Iceland for 5 consecutive years before election day
have the right to vote.
The register of electors is available for public inspection at the offices of the municipal council.
Individuals can also see if they are registered at the national register online;
https://skra.is/folk/kjorskra-og-kosningar/hvar-a-eg-ad-kjosa/
Information about the possible merger is available in English at
www.thingeyingur.is/is/englishpolskie where you can also send questions to the merger
committee below fyrirspurnir; https://www.thingeyingur.is/is/hafa-samband
Absentee voting has started at the District Commissioners’ offices all over the country and will be
open as well at the municipality offices on:
• Tuesday May 25th 10:00 – 15:00
• Wednesday May 26th 10:00 – 15:00
• Tuesday June 1st 10:00 – 15:00
• Wednesday June 2nd 10:00 – 15:00
• Thursday June 3rd 10:00 – 15:00

Polling day, June 5th:
The polling station in Skútustaðahreppur will be in Skjólbrekka and is open from 10 – 22.
The polling station in Þingeyjarsveit will be in Ljósvetningabúð and is open from 10 – 22.

The electoral commissions of each respective municipality will be at the relevant polling station on
election day. Remember to bring your ID with you!
The counting of votes takes place at the polling stations and begins after they have been closed.
Votes will be counted, and results published in each municipality.
The preparation, implementation and completion of local government elections is governed by the
Local Government Elections Act no. 5/1998.
YOUR VOTE MATTERS!

The electoral commissions of Skútustaðahreppur and Þingeyjarsveit

Skútustaðahreppur i

https://skra.is/folk/kjorskra-og-kosningar/hvar-a-eg-adkjosa/
www.thingeyingur.is/is/englishpolskie
pod linkiem fyrirspurnir; https://www.thingeyingur.is/is/hafa-samband
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Skjólbrekka
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Ljósvetningabúð
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Przygotowanie i przepro
5/1998.

komisja wyborcza Skútustaðahreppur i Þingeyjarsveit

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla
Vegna kosninga um sameiningu sveitarfélaganna Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar
laugardaginn 5. júní 2021.
Hægt er að kjósa utan kjörfundar hjá öllum sýslumannsembættum landsins á afgreiðslutíma.
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar fer líka fram á skrifstofum sveitarfélaganna á eftirfarandi tímum:
Þriðjudaginn 25. maí frá kl. 10:00 15:00
Miðvikudaginn 26. maí frá kl. 10:00 15:00
Þriðjudaginn 1. júní frá kl. 10:00 15:00
Miðvikudaginn 2. júní frá kl. 10:00 15:00
Fimmtudaginn 3. júní frá kl. 10:00 15:00
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla á sjúkrastofnunum mun fara fram í samráði við forstöðumenn
þeirra og verður auglýst frekar innan viðkomandi stofnana. Ósk um atkvæðagreiðslu í heimahúsi
vegna sjúkdóms, fötlunar eða barnsburðar skal hafa borist sýslumanni á sérstöku eyðublað í
síðasta lagi 1. júní 2021 kl. 16:00.

Hægt er að skoða tillögu um sameiningu sveitarfélagana á thingeyingur.is. Undir
flipanum fréttir er hægt að horfa á íbúafundi sem fram fóru í Skjólbrekku og Ýdölum
nýverið. Að auki er hægt að lesa þær spurningar sem komu fram á íbúafundum og svör
við þeim í spurt og svarað. Í fyrirspurnir geta íbúar sent samstarfsnefndinni spurningar
og ábendingar.
Þitt atkvæði skiptir máli!

Kjörstaðir sameiningarkosninga 5. júní
Laugardaginn 5. júní næstkomandi fara fram kosningar um sameiningu Skútustaðahrepps og
Þingeyjarsveitar.
Rétt til að kjósa hafa allir 18 ára og eldri sem eru á kjörskrá í viðkomandi sveitarfélagi. Kjörskrár
liggja frammi á skrifstofum sveitarfélaganna og munu liggja þar til kl. 12:30 föstudaginn 4. júní.
Einstaklingar geta líka athugað hvort þeir séu á kjörskrá og hvar þeir eigi að kjósa á heimasíðu
Þjóðskrár
https://skra.is/um-okkur/frettir/frett/2021/05/18/Sameiningakosningar-5.-juni-2021-Hvar-a-eg-adkjosa/
Kjósendur skulu hafa meðferðis persónuskilríki.
Kjörfundir fara fram í hverju sveitarfélagi og verða þeir opnir sem hér segir:
Kjörfundur í Skútustaðahreppi fer fram í Skjólbrekku frá kl. 10
Kjörfundur í Þingeyjarsveit fer fram í Ljósvetningabúð frá kl. 10

22.
22.

Aðsetur kjörstjórnar verður á viðkomandi kjörstað á kjördag.
Talning atkvæða fer fram á sama stað og hefst eftir að öllum kjörstöðum hefur verið lokað. Verða
atkvæði talin og úrslit birt í hverju sveitarfélagi.
Um undirbúning, framkvæmd og frágang sveitarstjórnarkosninga fer eftir lögum um kosningar til
sveitarstjórna nr. 5/1998.
Kjörstjórnir Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar
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