Kæru lesendur og auglýsendur

Nú er Hlaupastelpan gefin út á fimmtudögum
og því rennur skilafrestur auglýsinga út á

þriðjudögum

kl. 15:00.☺
ATH! Verð á auglýsingum
Verð hálfsíðu er. kr.2900.-m.vsk
Verð heilsíðu er kr.3990.– m.vsk

Til íbúa Þingeyjarsveitar
Hópur einstaklinga sem áhuga hafa á að efla og styrkja
sveitarfélagið í sátt við íbúana leggur hér að neðan fram
umræðugrundvöll um hvernig slíkt megi reyna.
Íbúar sveitarfélagsins eru hvattir til að kynna sér hugmyndirnar
og mæta á umræðufund um framgang þeirra og mögulegt
framboð til sveitarstjórnar. Fundurinn verður haldinn í
Dalakofanum Laugum fimmtudaginn 1. maí nk. og hefst
kl. 20.30.
Eftirfarandi þættir virðast mikilvægir fyrir þróun
Þingeyjarsveitar:
Fjölbreytt atvinnulíf sem byggist á öflugum fyrirtækjum
stórum sem smáum er forsenda vaxtar og eflingar hvers
sveitarfélags.
Að jafnaði er farsælast fyrir atvinnuþróun hvers svæðis að
byggja á og hlúa að þeirri starfsemi sem fyrir er á svæðinu.
Tækifæri innan sveitarfélagsins til frekari eflingar atvinnulífs
eru einnig víða. Mikil orka ekki síst í formi jarðvarma finnst í
sveitarfélaginu, náttúrufegurð er mikil og fjölbreytt og nábýli
við náttúruperluna Mývatnssveit styrkir ferðaþjónustu í
Þingeyjarsveit. Nær aldar hefð er fyrir þróttmiklu skólastarfi á
Laugum og íþróttaaðstaðan skapar nemendum FL og íbúum í
sveitarfélaginu góða aðstöðu til heilsueflingar. Þá eru beiti- og
ræktarlönd í sveitarfélaginu vannýtt og sama má segja um
húsnæði sveitarfélagsins sem finna þarf ný atvinnuskapandi
verkefni, en þar má m.a. nefna eins konar „heilsubúðir“ í
líkingu við NLFÍ í Hveragerði og Reykjalund, þörf er á slíkri
starfsemi á landsbyggðinni.
Sátt og samheldni íbúa er hverju sveitarfélagi mikilvæg.
Ef íbúar sveitarfélagsins bera gæfu til að horfa á sameiginlega
hagsmuni styðja þeir og efla atvinnustarfsemina. Tómlæti og
jafnvel deilur um sameiginleg hagsmunamál eitra andrúmsloft

og geta jafnvel ýtt undir brottflutng íbúa úr sveitarfélaginu
með tilheyrandi skerðingu á atvinnu og þjónustu.
Gott aðgengi að leik-, grunn- og framhaldsskólaþjónustu er
forsenda jákvæðrar búsetuþróunar.
Öflugur framhaldsskóli er á Laugum og er hann einn stærsti
og mikilvægasti vinnustaður sveitarfélagsins. Brýnt er að
framtíðarsýn varðandi leik- og grunnskóla sé skýr og leggjum
við fram eftirfarandi hugmyndir til umræðu:
Stefnt skal að skólastarfi með svipuðu sniði og nú er komandi
skólaár, en um leið skal unnið að undirbúningi að sameiningu
allra skólastofnana Þingeyjarsveitar undir einni yfirstjórn.
Með því að koma öllu skólastarfi sveitarfélagsins í eina
stofnun og skapa þannig sameiginlegan vinnustað er unnt að
nýta mannafla betur og sérfræðiþjónustu sem keypt er utan
sveitarfélags mætti e.t.v. leysa innan stofnunar. Síðan skal
unnið að því í samstarfi við starfsfólk skólanna að hagræða í
starfinu með því að sameina kennslu elstu nemendanna (7.-10.
bekkja ). Margt mælir með að sú kennsla fari fram á Laugum
þar sem tenging grunnskólastigs og framhaldsskólastigs er
þegar virk og mun þá betur geta nýst öllum 10. bekkjar nemun
Þingeyjasveitar. Þá opnast einnig tækifæri til skólaaksturs
framhaldsskólanemenda í Laugar. Að mörgu öðru þarf þó að
hyggja varðandi staðsetningu kennslunnar svo sem
húsnæðisaðstöðu, nemendafjölda á hverju svæði og
akstursvegalengdum. Áfram verði leikskóladeildir og yngstu
bekkir grunnskóla á þremur starfstöðvum, tenging leik- og
grunnskólastigs þannig efld enn frekar.
Öflugur þjónustukjarni þarf að vera í sveitarfélaginu.
Þjónustukjarni er forsenda fyrir öflugu sveitarfélagi. Þar er
helst að vænta fjölgunar íbúa og auðveldast að veita íbúum
sveitarfélagsins þjónustu. Mikilvægt er að íbúar
sveitarfélagsins nýti sem best þá þjónustu sem í boði er innan
sveitarfélagsins.
Rekstur sveitarfélagsins þarf að vera í jafnvægi og
þjónustugjöld viðunandi.
Rekstur sveitarfélags er ekki einkamál sveitarstjórnar og

5. Erindi frá Stórutjarnaskóla:
a) Fyrir fundinum liggur erindi dags. 3. apríl s.l. frá Ólafi
Arngrímssyni f.h. Stórutjarnaskóla þar sem óskað er eftir
aukafjárveitingu til skólans vegna samstarfs við Sövind
skóla í Danmörku. Verkefnið er styrkt af Norrænu
ráðherranefndinni og heimsóttu nemendur og kennarar
Sövind skóla Stórutjarnaskóla í september s.l. Í maí fara svo
7., 8. og 9. bekkur Stórutjarnaskóla til Danmerkur og dvelja í
vikutíma og vinna verkefni með félögum sínum þar. Óskað
er eftir aukafjárveitingu að upphæð 115.000 kr. til að standa
straum af kostnaði vegna námsferðarinnar.
Sveitarstjórn samþykkir aukafjárveitingu að fjárhæð 115.000 til
verkefnisins og þá upphæð sem viðauka við fjárhagsáætlun
2014 sem mætt verður með handbæru fé.Guðrún
Tryggvadóttir tók ekki þátt í afgreiðslu undir þessum lið.
b) Tekið fyrir erindi frá trúnaðarmönnum starfsfólks
Stórutjarnaskóla, dags. 8. apríl s.l. er varðar breytt
fyrirkomulag greiðslu fæðisgjalda starfsmanna og greiðslu í
gjafasjóð.
Sveitarstjórn þakkar bréfið en staðfestir ákvörðun sveitarstjóra.
Til kynningar:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Fundargerð 16. fundar stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga
ásamt ársreikningi 2013:
Fundargerð 815. fundar stjórnar sambands íslenskra
sveitarfélaga:
Fundargerðir 48., 49. og 50. fundar stjórnar DA sf.:
Ályktun ungmenna á ungmennaráðstefnunni Ungt fólk og
lýðræði:
Bókun Eyþings vegna gjalds á ferðamannastöðum:
UST - Áætlun til þriggja ára um refaveiðar:
Upplýsingamiðstöð í Möðrudal:
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16:55

að skilgreint verði nýtt verslunar- og þjónustusvæði fyrir
veiðiheimili í landi Böðvarsness. Sveitarstjórn felur
skipulags- og byggingarfulltrúa að annast málsmeðferð
vegna aðalskipulagsbreytingarinnar eins og
skipulagslög nr. 123/2010 mæla fyrir um.
3.liður, Þeistareykir, breyting á deiliskipulagi
Þeistareykjavirkjunar.
Sveitarstjórn samþykkir tillögu að breytingu á deiliskipulagi
Þeistareykjavirkjunar sem óverulega breytingu skv. 2.
mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og að fallið
verði frá grenndarkynningu með vísan í fyrrgreindar
lagagreinar þar sem umrædd deiliskipulagsbreyting er
það óverleg að hún varðar ekki hagsmuni annarra en
umsækjanda.

starfsfólks sveitarfélags. Góð samvinna íbúa og stjórnenda
sveitarfélags er forsenda hagkvæms rekstrar. Sú samvinna
getur m.a. falist öflugu upplýsingaflæði og breiðri þátttöku í
verkefnavinnu á vegum sveitarfélagsins. Kröfum á hendur
sveitarfélaginu þarf að stilla í hóf en samhliða verður að veita
nauðsynlega þjónustu með hóflegum kostnaði. Skuldasöfnun
sveitarfélags er óásættanleg nema eignamyndun komi á móti.
Líta verður á væntanlegar tekjur af virkjun á Þeistareykjum
sem varasjóð, sem fremur ætti að nýta til
framtíðaruppbyggingar atvinnutækifæra í sveitarfélaginu en til
daglegs rekstrar.
Áhugahópur um eflingu Þingeyjarsveitar

4.liður; Rauðaskriða 1, breyting á deiliskipulagi.
Sveitarstjórn samþykkir tillögu að breytingu á deiliskipulagi
Rauðuskriðu 1 með fyrrgreindum athugasemdum/
ábendingum minjavarðar og felur skipulags- og
byggingarfulltrúa að annast gildistöku
deiliskipulagstillögunnar eins og 1. mgr. 41. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 kveður á um.
5.liður; Sandur 2 í Aðaldal, Stofnun frístundalóðar.
Sveitarstjórn samþykkir stofnun frístundalóðarinnar og felur
skipulags- og byggingarfulltrúa að stofna hana í
fasteignagrunni Þjóðskrár.
Oddviti tók ekki þátt í atkvæðagreiðslu 1. liðar fundargerðar.
4. Endurnýjun á rekstrarleyfi – Lundsgolf ehf.:
Lögð fram umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Húsavík, dags.
7. apríl s.l. þar sem Þórólfur Guðnason sækir um sem
forsvarmaður fyrir Lundsgolf ehf. um endurnýjun á
rekstrarleyfi til sölu veitingu veitinga á golfskálanum Stekk
(áður Lundsgolf), í Þingeyjarsveit.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við endurnýjun
rekstrarleyfisins fyrir sitt leyti.

Til íbúa Lundarbrekkusóknar .
Safnaðarfundur Lundarbrekkusóknar verður
haldinn í Kiðagili fimmtudaginn 1 maí kl. 14.00.
Venjuleg aðalfundarstörf. Sóknarprestur kemur á
fundinn og boðið verður upp á kaffi og jafnvel
eitthvað með því. Gaman væri að sjá sem flesta
íbúa sóknarinnar.
Sóknarnefnd.

Til sölu Pajero
2.5 dísel árgerð 1991 ekin 430.000 km. Vél ekin
ca. 200.000 km. Ný tímareim , ný vatnsdæla, góð
31" heilsársdekk. Bíllinn í mjög góðu lagi, næsta
skoðun sept. 2014.
Verð kr. 327.654.
Upplýsingar í síma 8948858 Jónas.

lið og fór yfir reikningana.
Rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins samkvæmt samanteknum
rekstrarreikningi A og B hluta var neikvæð um 17,3 millj.kr.
en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 32,6 millj.kr.
neikvæðri rekstrarniðurstöðu. Á heildina litið er jákvætt
frávik frá áætlun 15,3 millj.kr. í samanteknum ársreikningi A
og B hluta. Frávikið skýrist af hærri tekjum en áætlað var.
Veltufé frá rekstri er jákvætt um 35,1 millj.kr. og handbært
fé frá rekstri 61,8 millj.kr. Heildarskuldir eru 503,9 millj.kr.
og skuldahlutfall – skuldir/rekstrartekjur A og B hluta er
61% í árslok 2013 en þetta hlutfall var 66,4% í árslok 2012.
Til viðmiðunar skulu sveitarfélög, samkv.
sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011, takmarka skuldir A og B
hluta við 150% af reglulegum tekjum.
Sveitarstjórn lýsir ánægju sinni með þann viðsnúning sem orðið
hefur á rekstri sveitarfélagsins og þakkar sveitarstjóra og
starfsfólki vel unnin störf. Samþykkt að vísa reikningnum til
síðari umræðu.

Aðalfundur
Ferðamálasamtaka Þingeyjarsveitar
verður haldinn á Fosshóli
föstudaginn 2.maí kl 15.00.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Nýir félagar velkomnir.
Kl. 16.verður skoðunarferð til félagsmanna
í Bárðardal, Ljósavatnsskarði og Fnjóskadal.
Stjórnin.

3. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá
16.04.2014:
Lögð fram fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 16.
apríl s.l. Ásvaldur gerði grein fyrir fundargerðinni sem er í 5
liðum.
1.liður; Kárhóll í Reykjadal, breyting á aðalskipulagi og
tillaga að deiliskipulagi.
Sveitarstjórn samþykkir framlagða lýsingu vegna breytinga
á aðalskipulagi og felur skipulags- og byggingarfulltrúa
að leita umsagnar um hana eins og 1. mgr. 30. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 mælir fyrir um.
2.liður; Flúðasel í Fnjóskadal, breyting á aðalskipulagi og
tillaga að deiliskipulagi.
Sveitarstjórn samþykkir að gerðar verði óverulegar
breytingar á Aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010-2022
skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 í þá veru

FUNDARGERÐ

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar
144. fundur
í Kjarna föstudaginn 25. apríl kl. 13:00
1.
2.
3.
4.
5.

Dagskrá:
Fundarsetning:
Ársreikningur Þingeyjarsveitar 2013 – fyrri umræða:
Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 16.04.2014:
Endurnýjun á rekstrarleyfi – Lundsgolf ehf.:
Erindi frá Stórutjarnaskóla:

Til kynningar:
a.
Fundargerð 16. fundar stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga
ásamt ársreikningi 2013:
b.
Fundargerð 815. fundar stjórnar sambands íslenskra
sveitarfélaga:
c.
Fundargerðir 48., 49. og 50. fundar stjórnar DA sf.:
d.
Ályktun ungmenna á ungmennaráðstefnunni Ungt fólk og
lýðræði:
e.
Bókun Eyþings vegna gjalds á ferðamannastöðum:
f.
UST - Áætlun til þriggja ára um refaveiðar:
g.
Upplýsingamiðstöð í Möðrudal:
Mætt: Ólína Arnkelsdóttir, Arnór Benónýsson, Margrét
Bjarnadóttir, Ásvaldur Ævar Þormóðsson, Friðrika
Sigurgeirsdóttir, Árni Pétur Hilmarsson og Guðrún
Tryggvadóttir í forföllum Ástu Svavarsdóttur auk sveitarstjóra
sem ritaði fundargerð.
1. Fundarsetning:
Oddviti setti fund.
2. Ársreikningur Þingeyjarsveitar 2013 – fyrri umræða:
Ársreikningur 2013 lagður fram til fyrri umræðu. Arnar Árnason
endurskoðandi frá KPMG mætti til fundarins undir þessum

Fiðlutónlist á Stöng í Mývatnssveit 2. maí kl. 20.30 í
anda baðstofutónleika Hermanns Benediktssonar.
Ólíkt kvöldum Hermanns verður ekki boðið upp á tónlist af
hljómplötum, með leik Jascha Heifetz og Fritz Kreisler, heldur lifandi
tónlist í flutningi fiðluleikaranna Hlífar Sigurjónsdóttur og Martins
Frewer. Þau kalla sig DUO LANDON, í höfuðið á fiðlusmiðnum
þeirra, Christophe Landon.
Flutt verða fiðludúó frá ýmsum tímum sem m.a. má finna á geisladiski
þeirra Íslensk fiðludúó. Einnig verða frumfluttar útsetningar Martins á
þrettán Suður-þingeyskum danslögum, sem leikin voru á fiðlu við
almennan dans í sveitinni á liðinni öld. Páll H. Jónsson skráði
laglínuna.
Tónleikarnir og kaffi eru í boði Ásmundar og Svölu á Stöng, og hægt er
að nálgast aðrar veigar á barnum.
Lofað er góðri skemmtun við dillandi tóna tveggja fiðla á Stöng.
Hlíf Sigurjónsdóttir

Karlakór Eyjafjarðar setur
upp kórleikritið "Frásögn úr
Frónsskíri" sem er léttur
gamanleikur eftir stjórnanda
kórsins,Petru Björk
Pálsdóttur. Kórinn og
einsöngvarar syngja ný og
gömul lög í leiknum og hljómsveit kórsins leikur
undir. Skúli Gautason leikstýrir. Sagan segir frá óðalsbónda sem
vill koma ríflega gjafvaxta dóttur sinni út, en ýmislegt ævintýralegt
gerist sem óögulegt er að lýsa! Sjón er sögu ríkari!
Sýningar í Laugarborg: 2.maí,3.maí, 9. maí og 11. maí og hefjast
þær kl. 20.
Miðaverð 2500 kr, frítt fyrir 14 ára og yngri.
Upplýsingar í síma: 892 3154 Petra.

Orlofsferð húsmæðar í Suður –
Þingeyjarsýslu 2014
Farið til Riga í Lettlandi
Dagana 25.-28. október (laugardag – þriðjudag)
Innifalið er flug frá Akureyri til Riga í Lettlandi, gistin og
morgunverður .
Umsóknir þurfa að berast undirrituðum fyrir 15. maí nk.
Áætlað verð er 80.000 kr. á konu.
Rétt til orlofsferðar hafa konur sem staðið hafa fyrir heimili án
launagreiðslu.
Ekki verður farið í ferðina nema lágmarksfjölda verði náð.
Nánari upplýsingar veita:
Katý Bjarnadóttir, sími 864-0029, katybjarna@gmail.com
Rakel Matthiasdóttir, sími 895-0321, srakel@simnet.is
Sigrún Marinósdóttir, sími 865-2011, sigrunmar@simnet.is

AÐALFUNDUR
Velferðasjóðs Þingeyinga
verður haldinn í Bjarnahúsi á Húsavík mánudaginn
12.maí klukkan 17:00
Dagskrá fundarins:
Skýrsla stjórnar
Venjuleg aðalfundarstörf.
Kosningar
Önnur mál
Stjórnin

17.tbl.
30. apríl

2014
21. árg.

Hlaupastelpan
hlaupastelpan@isl.is,s:4643366/gsm:8953386

