Auglýsing um skipulag.
Þegar vinna við gerð aðalskipulagstillögu, eða breytingu á
aðalskipulagi hefst, skal sveitarstjórn taka saman lýsingu á
skipulagsverkefninu þar sem fram kemur hvaða áherslur
sveitarstjórn hafi við aðalskipulagsgerðina og upplýsingar um
forsendur og fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli, svo
sem um kynningu og samráð við skipulagsgerðina gagnvart
íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum.
Sveitarfélagið Þingeyjarsveit stefnir að breytingu á Aðalskipulagi
Þingeyjarsveitar 2010-2022. Nýtt svæði fyrir þjónustustofnanir
verður skilgreint við Kárhól í Reykjadal. Landeigandi er Aurora
Observatory. Þar verður starfrækt alþjóðleg rannsóknarstöð sem
vinna mun að almennum vísindarannsóknum auk þess sem
rannsökuð verða efri hvolf lofthjúps jarðar, m.a. norðurljós. Einnig
er áætlað að reka þar gestastofu fyrir almenning til kynninga og
upplýsinga um eðli norðurljósa.
Skipulagslýsing skv.1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
mun liggja frammi á skrifstofu Þingeyjarsveitar frá og með
fimmtudeginum 8. maí til og með fimmtudeginum 29. maí 2014.
Lýsingin verður einnig aðgengileg á sama tíma á heimasíðu
Þingeyjarsveitar: http:www //thingeyjarsveit.is undir:
Skipulagsmál/Aðalskipulag/Breytingartillögur í auglýsingu. Þeim
sem vilja gera athugasemdir við lýsinguna eða koma með
ábendingar er gefinn frestur til og með 28. maí til að koma þeim
skriflega á framfæri til skrifstofu Þingeyjarsveitar, Kjarna, 650
Laugar og/eða í tölvupósti á netfangið: bjarni@thingeyjarsveit.is.
Allar nánari upplýsingar gefur undirritaður.
Skipulags- og byggingarfulltrúi Þingeyjarsveitar

Snyrtipinninn auglýsir
Opnunartíma í sauðburði
Opnunartíminn í sauðburði verður eftir
samkomulagi. Tímapantanir í síma 4643200,
vinsamlegast lesið inn á talhólfið ef ég kemst ekki í
símann og ég mun hafa samband.
Anna Geirlaug
Snyrtifræðingur

Aðalfundur
Hins þingeyska fornleifafélags
verður haldinn í Menningarmiðstöð Þingeyinga á Húsavík þann
13. maí 2014 kl. 20.00
Dagskrá er skv. samþykktum félagsins.
Að loknum aðalfundi um kl. 20.30 munu Halldór Valdimarsson
og Baldur Daníelsson, verkefnisstjórar hjá Urðarbrunni segja, í
máli og myndum, frá tilurð og framvindu Örnefnaverkefnis
Urðarbrunns og Fornleifaskóla barnanna sem unnið er í samstarfi
við Landmælingar Íslands og örnefnasvið Stofnunar Árna
Magnússonar. Allt áhugafólk er hjartanlega velkomið til að
hlýða á erindið. Kaffi á könnunni.
Stjórn Hins þingeyska fornleifafélags.

Auglýsing
um móttöku framboðslista
Vegna sveitarstjórnarkosninga í Þingeyjarsveit 31.maí 2014

Framboð þarf að tilkynna skriflega til kjörstjórnar eigi síðar en
kl. 12 á hádegi þann dag þegar þrjár vikur eru til kjördags.
Frestur til að skila inn framboðslistum rennur því út á hádegi
10. maí n.k.
Kjörstjórn í Þingeyjarsveit veitir framboðs- og
meðmælendalistum , móttöku laugardaginn 10.maí frá kl.
11:00 árdegis til kl.12:00.
Móttaka lista fer fram í húsnæði Þingeyjarsveitar , Kjarna á
Laugum.
Kjörstjórn Þingeyjarsveitar

Norðurlandsskógar
Opið er fyrir umsóknir í Norðurlandsskógaverkefnið. Þeir
landeigendur sem óska eftir að land þeirra verði metið til
skógræktar í sumar skulu sækja um fyrir 1. júní.
Umsóknareyðublöð er að finna á heimasíðu verkefnisins
www.nls.is
Skilyrði fyrir þátttöku í Norðurlandsskógum er að samfellt
land sem hentar til skógræktar sé að lágmarki 20 hektarar á
lögbýli.
Allar nánari upplýsingar í síma 461-5640

Myndlistarsýning
Ragnheiðar Árnadóur
Í lefni af útskri minni úr Myndlistarskóla
Arnar Inga verð ég með myndlistarsýningu að
Kleagerði 6 (kjallara), á Akureyri.
Sýningin verður opin laugardaginn 10. og sunnudaginn 11. maí
á milli klukkan 14:00 og 18:00 báða dagana.
Allir hjartanlega velkomnir.
Ragna.

Vortónleikar
tónlistardeildar Hafralækjarskóla

Starfsmaður óskast í heimaþjónustu
Þingeyjarsveit óskar eftir starfsmanni í heimaþjónustu á
vegum sveitarfélagsins. Um er að ræða vinnu við almenn
þrif á heimilum þjónustuþega. Umsækjandi þarf að hafa til
að bera góða þjónustulund og lipurð í mannlegum
samskiptum. Umsóknareyðublöð eru aðgengileg á
heimasíðu sem og skrifstofu sveitarfélagsins.
Nánari upplýsingar veitir Elfa í síma 464 3322,
elfa@thingeyjarsveit.is

verða mánudaginn 12.maí kl 20:00 að Ýdölum.
fjölbreytt dagskrá, allir velkomnir.
sjáumst!

Þingeyjarskóli

Umsóknir í vinnuskóla
Þingeyjarsveitar 2014
Nú stendur yfir skráning í vinnuskóla
Þingeyjarsveitar. Áætlað er að vinnuskólinn verði starfræktur alla virka
daga á tímabilinu 10. júní - 1. ágúst.
Skráning fer fram á skrifstofu sveitarfélagsins. Einnig er mögulegt er að
hringja skráninguna inn í síma 464-3322 eða prenta út umsóknareyðublað
á heimasíðu Þingeyjarsveitar og senda á skrifstofuna.
Umsóknarfrestur er til 30. maí.
Umsækjendur fá sent bréf heim með nánari upplýsingum um vinnutíma,
markmið og reglur vinnuskólans.
Rétt til vinnuskólans hafa ungmenni í Þingeyjarsveit fædd 1998,
1999 og 2000 ( 8. 9. og 10. bekkur)
Móttöku umsókna og nánari upplýsingar veita Ingólfur og Margrét á
skrifstofu Þingeyjarsveitar í síma 464-3322,

18.tbl.
8. maí

2014
21. árg.

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

Tapaz kvöld á Sel – Hótel Mývatni
Laugardaginn 10.mai kl. 19:30 verður fjölrétta og
spennandi Tapaz smárétta kvöldverður reiddur fram að
hætti hússins;
Kaldir smáréttir
Ratatouille grænmeti á timjan ristaðri kartöfluskífu
Hráskinkuvafin daðla
Nautaþynnurúlla fyllt með krydduðum rjómaost
Hvítvíns- og kryddsteikt risarækja á spjóti
Köld gazpacho tómat- og grænmetissúpa
Heitir/volgir smáréttir
Risotto-grænmetiskróketta með hvítlauksmajónesi
Suðrænt sjávarréttaspjót
Piprað nautafillet á spjóti með bernaise-majónesi
Kúrbíts-eggaldins lasagne með hvítlauksostabrauði
Hægeldað lambakjötssalat með trufflum og ruccola
Grilluð hörðuskel á spjóti
Eftirréttir
Frönsk súkkulaðikaka með vanillukremi
Suðrænt ávaxtaspjót
Eplatart með karamellusósu
Ananasfrómas með pekanhnetum
Kaffi og te
Guðni Braga og Hjalli Ingimars spila undir borðhaldi og
svo fram í nóttina.
Verð kr. 5.900,- pr. mann og tilboð fyrir hópa
Pantanir í síma 464-4164 og myvatn@myvatn.is

