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AFMÆLISBÖRN DAGANA
21. - 27. OKTÓBER
22.10. Sigurgeir Jónasson, Elín Steingrímsdóttir
Sigurbjörn Reynir Björgvinsson
23.10. Jón Árni Sigfússon, Kornelia Szumny
25.10. Hjörleifur Sigurðsson
27.10 Sigurður Guðni Böðvarsson, Þórarinn Pálmi Jónsson

Fimm leiðir að vellíðan

MYNDUM TENGSL
Myndum tengsl við fjölskyldu, vini,
samstarfsfólk og nágranna og gefum
okkur tíma til að hlúa að þeim. Jákvæð
sambönd við aðra eru einn mikilvægasti
þáttur hamingju og vellíðanar.

TÖKUM EFTIR
Höldum í forvitnina og tökum eftir
hinu óvenjulega. Verum í núinu. Tökum
eftir veröldinni í kringum okkur og
hvernig okkur líður. Að veita því sem
við upplifum athygli hjálpar okkur
að meta það sem skiptir okkur máli.

HREYFUM OKKUR
Dönsum, göngum eða förum í sund.
Njótum þess að vera úti. Hreyfing
veitir vellíðan. Mikilvægt er að finna
hreyfingu sem við höfum gaman af
og hentar ástandi okkar og getu.

HÖLDUM ÁFRAM
AÐ LÆRA
Prófum eitthvað nýtt. Rifjum upp gamalt
áhugamál. Setjum upp áskorun sem við
gætum haft gaman af að takast á við.
Það er skemmtilegt að læra nýja hluti
og hefur jákvæð áhrif á sjálfsmyndina.

GEFUM AF OKKUR
Gerum eitthvað fallegt fyrir vin eða ókunnuga
manneskju. Sýnum þakklæti. Brosum.
Gefum öðrum af tíma okkar. Að sjá okkur
sem hluta af stærra samhengi veitir
lífsfyllingu og eflir tengsl við aðra.

Skútustaðahreppur
Endurskoðun á Aðalskipulagi Skútustaðahrepps
Skipulags- og matslýsing
Sveitastjórn Skútustaðahrepps samþykkti þann 7. október 2020 skipulags- og matslýsingu
fyrir endurskoðun á Aðalskipulagi Skútustaðahrepps 2011 – 2023 og að hún yrði kynnt
opinberlega skv. 1. mgr. 30. gr. Skipulagslaga 123/2010.
Í skipulags- og matslýsingu er farið yfir ýmis atriði sem skipta máli við endurskoðun
aðalskipulags Skútustaðahrepps. Skipulags- og matslýsing er verklýsing þar sem gerð er
grein fyrir ástæðum endurskoðunar aðalskipulags, helstu áherslum, forsendum, fyrirliggjandi
stefnu, samráði, tímaferli, umhverfismati áætlunar og gildistíma.
Skipulags- og matslýsingin verður til sýnis á sveitarstjórnarskrifstofu Skútustaðahrepps
Hlíðavegi 6 og á heimasíðu Skútustaðahrepps www.skutustadahreppur.is frá og með
föstudeginum 23. október 2020 til og með föstudeginum 19. nóvember 2020. Kynning á
skipulags- og matslýsingu fer fram þriðjudaginn 27. október, nánari upplýsingar er að finna á
vef Skútustaðahrepps. Athugasemdir skulu berast til skipulagsfulltrúa á
atli@skutustadahreppur.is eða bréfleiðis á skrifstofu sveitastjórnar, Hlíðavegi 6, 660 Mývatn.
Atli Steinn Sveinbjörnsson
Skipulagsfulltrúi Skútustaðahrepps

Skútustaðahreppur

Auglýsing um breytingu deiliskipulagi Voga 1
Sveitarstjórn Skútustaðahrepps samþykkti þann 11. mars 2020 að auglýsa tillögu að
breyttu deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Voga 1 skv. 1. mgr. 43. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010. Deiliskipulagsbreyting fer fram í kjölfar óverulegrar
breytingar á aðalskipulagi sem var staðfest þann 30. september 2020
Deiliskipulagsbreytingin snýr að því að bætt verði við lóð fyrir íbúðarhús við
núverandi frístundalóðasvæði og stærð frístundalóðarinnar F5 minnkar.
Tillöguuppdráttur með greinargerð mun liggja frammi á skrifstofu Skútustaðahrepps,
Hlíðavegi 6, 660 Mývatn, frá og með fimmtudeginum 22. október til og með
fimmtudeginum 19. nóvember 2020. Þá eru upplýsingar einnig aðgengilegar á
heimasíðu Skútustaðahrepps: www.skutustadahreppur.is undir flipanum
skipulagsauglýsingar.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir
við tillöguna. Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út fimmtudaginn 19.
nóvember 2020. Skila skal athugasemdum skriflega til skrifstofu Skútustaðahrepps,
Hlíðavegi 6, 660 Mývatn og/eða í tölvupósti á netfangið:
atli@skutustadahreppur.is. Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna innan
tilskilins frests teljast henni samþykkir.
Allar nánari upplýsingar veitir undirritaður.
Atli Steinn Sveinbjörnsson,
Skipulagsfulltrúi Skútustaðahrepps

