
Fréttablað Mývatnssveitar, husondin@gmail.com
Útgefandi og ábyrgðarmaður: Arnþrúður Dagsdóttir 

HÚSÖNDIN
sími:

8492804
17.tbl. 3.árg.
13. maí 2020

AFMÆLISBÖRN DAGANA 7. - 20. MAÍ
7.5. Halldór Árnason
8.5. Bárður Jón Gunnarsson
9.5. Sigrún Sverrisdóttir, Kristín A. Sigurðardóttir Hammer
10.5. Helgi James Þórarinsson
11.5. Fannar Rafn Gíslason
13.5. Karel Studenovský, Hildur Ásta Þórhallsdóttir
14.5. Krzysztof  Pawel Wasowicz, Karl Viðar Pálsson
15.5. Björn G Yngvason
16.5. Jusuf  Filipovic
18.5. Egill Freysteinsson,
19.5. Hrafnhildur Kristjánsdóttir
20.5. Jorid Frieb-Preis

Maí opnun 
Mánudaga til fimmtudaga opið 17:00 til 21:00 

Föstudaga til sunnudaga opið 12:00 til 21:00 

Pizza + Júróvisjón = dásemd 
Þú færð 20% afslátt af tilboðunum okkar ef þú hringir eða 

pantar með sms fyrir kl. 16:00 fimmtudaginn 14.maí og 

laugardaginn 16.maí. Þú getur skoðað tilboð 1, 2 og 3 og áleggin inná www.daddispizza.com  

Þú pantar svo í síma 7736060 eða 8934389. Muna að setja inn hvernær þú vilt að pöntunin sé 
tilbúin.  

Hlökkum til að sjá ykkur 



Ásta gerði held ég þessa. Svo á að vera til skjár líka en það þarf 
að breyta heimilisfanginu það er : Óseyri 18
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Stjórn BSSÞ óskar eftir bókara frá 1.júlí 2020.
Áhugasamir geta haft samband í síma 893-6033 Viðar, eða netfangið 
“bunadarsambandsthing@gmail.com”.
Tilvalið fyrir talnaglögga.

Með vorkveðju, stjórn BSSÞ.

Aðalfundur 

Ágætu félagar, Aðalfundur Björgunarsveitarinnar Stefáns verður 
haldinn sunnudaginn 24. maí n.k. kl. 20:00 í húsnæði sveitarinnar á 
Múlavegi 2, efri hæð. Reynt verður eins og hægt er að fara eftir 
tilmælum um fjarlægð milli manna. 

Dagskrá fundarins er venjuleg aðalfundarstörf 

Félagar fjölmennum, ræðum og skipuleggjum næsta ár.  

Nýir félagar velkomnir  

Stjórnin 

 

 

 

 

 

 



Frá Orlofsnefnd húsmæðra í Suður-Þingeyjarsýslu

Nú á tímum kórónuveirunnar gæti verið gott að lyfta huganum 
og hugsa lengra, hugsa til daganna 22. til 24. ágúst n.k. en þá er boðið 
upp á ferð til Vestmannaeyja í beinu flugi frá Húsavík, (Aðaldal). Gisting 
í tveggja manna herbergjum í tvær nætur á Hótel Vestmannaeyjum. 
Morgunverður innifalinn. Í Eyjum verður farið á söfn og í skoðunarferðir
svo eitthvað sé nefnt. Flogið frá Húsavík kl 11:00 laugard. 22. og 
frá Eyjum kl. 16:30 mánud.24. Áætlað verð um 70.000 kr. Nánari 
upplýsingar síðar.
Ath. að rétt til að nýta sér orlofsferð hafa allar konur sem reka heimili 
og hafa lögheimili innan sýslunnar en nefndin áskilur sér rétt til að 
forgangsraða eftir ákv. reglum ef  nauðsyn krefur. Skráning fyrir 20. maí 
nk. hjá undirrituðum.

Sigrún sími 8991010 netfang: solgardur@simnet.is
Stefanie sími 8686854 netfang: steffihofdi@gmail.com
Hjördís sími 7737548 netfang: angelkick89@gmail.com

Sveitarstjóri 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is 
Umsóknarfrestur

17. maí 

Skútustaðahreppur auglýsir starf sveitarstjóra laust til umsóknar. 

Leitað er að jákvæðum, heiðarlegum og kraftmiklum einstaklingi sem er reiðubúinn til að 
leggja sig allan fram í krefjandi starf. Viðkomandi þarf að búa yfir góðri reynslu af því að 
starfa með fólki og hafa brennandi áhuga á að ná árangri í starfi. 

Viðkomandi þarf einnig að eiga auðvelt með að koma fram fyrir hönd sveitarfélagsins og 
vera talsmaður þess, hvort sem er í samskiptum við opinbera stjórnsýslu, viðskiptavini, 
íbúa eða fjölmiðla.

Capacent — leiðir til árangurs



Ruslahreinsun 2020 English version below

Mánudag 25.maí - klukkan 16:30 - Fyrsti dagur hreyfiviku UMFÍ
Á hverjum stað er forsvarsmaður félagsins/félaganna beðinn um að skipuleggja 
hreinsunina og ná í ruslapoka og hanska á skrifstofu hreppsins þann dag fyrir 
15:00. Við hvetjum einnig fólk til að koma með eigin vinnuhanska.
Gámavöllurinn á Grímstöðum verður opinn 17.30-19.00 svo hægt er að losna 
við ruslið. Fjöregg hvetur ykkur til að reyna að flokka eins mikið og mögulegt er. 
Gott er að losa ruslið úr plast ruslapokum og setja pokana í endurvinnslu.
ATH. Það verður ekki grill á eftir núna en mögulega gerum við meira í haust.

Við hvetjum fyrirtæki til að taka þátt í deginum og hreinsa í kringum sig.

Skiptingin er eftirfarandi:
Frá Austurlandsvegi í Garð. Auk þess Grjótagjárvegur, Hverfjallsvegur 
og Dimmuborgarvegur. Umsjón Fjöregg, Landeigendafélag Voga, 
Slysavarnarfélagið. Mæting við Björk.

Frá Garði að Másvatni.
Umsjón Björgunarsveitin, Kiwanis og Akstursíþróttafélag Mývatnssveitar. 
Mæting við Sel hótel.

Frá Arnarvatni að vegamótum á Öxl og frá Öxl að a.m.k.að Sandvatnsbrekku.
Umsjón Kvenfélagið og Menningarfélagið Gjallandi.  Mæting við Grímstaðaöxl.

Frá flugvallarvegi að Grímsstaðaöxl.
Umsjón Grímungar og Landeigendafélag Reykjahlíðar. Mæting við 
flugvallarveg.

Frá flugvallarvegi, Reykjahlíðarþorp,  gamli vegur frá skóla og upp 
að Bjarnarborg, austurlandsvegur að Kröfluafleggjara og vegurinn að 
Jarðböðunum.
Umsjón Íþrótta- og ungmennafélagið Mývetningur og Golfklúbburinn. Mæting 
við Dyngjuna.



Þeir sem ekki telja sig tilheyra þessum félögum, mætið þar sem þið 
viljið:)
Ef  einhverjar spurningar vakna, endilega hafið samband við:
Ólafur Þröstur  894 3433
Hreinsum okkar fallegu sveit og eigum góða stund saman.
Fjöregg og Skútustaðahreppur

Annual Clean-up Campaign 2020

Monday 25th of  May at 16.30
Every spring the local government organizes picking up garbage around 
lake Mývatn. It’s a time to be part of  our community and help us keep 
our beautiful area clean.

Please feel free to join any of  the teams organized and/or if  you have 
any questions about where to go or what to do, please contact us :)
Ólafur Þröstur  +354 894 3433
Fjöregg and Skútustaðahreppur


