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Útgefandi og ábyrgðarmaður: Arnþrúður Dagsdóttir 

HÚSÖNDIN
sími:

8492804
6.tbl. 4.árg.

23. febrúar 2021

AFMÆLISBÖRN DAGANA 
24. FEBRÚAR - 2. MARS

24.2. Lovísa Leifsdóttir, Eydís Kristjánsdóttir
25.2. Ásta Þórey Lárusdóttir

26.2. Sigurjón Bessi Brynjarsson
27.2. Steindór Jónsson, Ingigerður Arnljótsdóttir, 

28.2. Ruth Þórarinsdóttir
1.3. Ellert Aðalgeir Hauksson
2.3. Veleslava Ilieva Bokman 

55. fundur sveitarstjórnar verður haldinn í 
Skjólbrekku 24. febrúar 2021 og hefst kl. 9.15.

Dagskrá:

1. 2102012 - Fjölmenningarfulltrúi              
2. 2102009 - Gjástykkissvæðið - tillaga að breytingu friðlýsingarákvæðis
3. 2102013 - Úrskurður í máli 52021. samþ. deilis. ferðjaþjón, Vogum
4. 2102020 - Dreifing á köldu vatni - Fyrirkomulag og fjárfestingaþörf
5. 2010022 - Vinna við aðalskipulag
6. 1803018 - Félagsþjónusta: Þjónustusamningur við Norðurþing
7. 1611024 - Skýrsla sveitarstjóra
8. 1809011 - Skóla- og félagsmálanefnd: Fundargerðir
9. 1611022 - Skipulagsnefnd: Fundargerðir



Sumarstörf í Mývatnssveit

Icelandair hótel Mývatn leitar að sumarstarfsfólki
Við leitum að jákvæðu og drífandi starfsfólki til starfa í sumarstörf á hótel okkar við Mývatn.
Hótelið opnaði 2018 eftir breytingar frá fyrri starfsemi. Á hótelinu eru 59 herbergi,
fundarsalur og veitingastaðurinn Mylla ásamt Gamla Bæ veitingastað & bar.

Hæfnikröfur
• Reynsla af hótelstörfum er kostur
• Viðeigandi menntun þar sem við á, s.s. 

sveinspróf
• Framúrskarandi þjónustulund
• Góð almenn tungumálakunnátta og 

tölvufærni
• Jákvæðni og vilji til að taka að sér fjölbreytt 

verkefni

Starfssvið
• Móttaka gesta og þjónusta
• Þrif á herbergjum og vinna í þvottahúsi
• Framreiðsla og aðstoð í veitingastal
• Matreiðsla og aðstoð í eldhúsi
• Næturvarsla
• Faglærðir mat- og framreiðslumenn hvattir 

til að sækja um

Sótt er um rafrænu formi á www.icelandairhotels.is.
Umsóknarfrestur er til og með 5. mars og verður öllum umsóknum svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sólborg Steinþórsdóttir á netfangið 
solborgs@icehotels.is.

Icelandair hótel er fyrirtæki sem starfar í alþjóðlegu umhverfi þar sem lögð er áhersla á samvinnu, 
sveigjanleika og frumkvæði í starfi. Hjá fyrirtækinu starfar samhentur hópur með sameiginleg mark-
mið, þar sem borin er virðing fyrir gestum, samstarfsmönnum og náttúrunni.



Aðalfundur Sjálfstæðisfélags S-Þing verður haldinn í Matsal 
gistiþjónustunnar á Staðarhóli Aðaldal  (inngangur  gestamóttöku) 
Sunnudaginn 28.febrúar kl 20:00.
Venjuleg aðalfundastörf

Þingmenn og frambjóðendur mæta á fundinn og fara yfir sviðið

Vegna samkomutakmarkana biðjum við fólk um að mæta með grímur 
og skrá sig í síma 892-0777.

Stjórnin

Stjórn Fjöreggs boðar til aðalfundar Fjöreggs 25. mars næstkomandi. 
Venjubundin aðalfundastörf. Tillaga að lagabreytingum þurfa að hafa 
borist stjórn á netfangið fjoregg@gmail.is 2 vikum fyrir aðalfund. 
Dagskrá verður auglýst síðar.
Með bestu kveðju 
Stjórn Fjöreggs




