Goðafossmarkaður EHF
Handverkskonur milli heiða.
Vörumóttaka
Mánudag 10. júní kl. 18-22 komi Fnjóskadalshópur og
Fosshóls-Kinnar hópur.
Miðvikudaginn 12. júní kl. 18-22 komi Bárðardalshópur.
Hópstýrur ath!! Látið þær konur vita sem fá ekki
Hlaupastelpuna. Æskilegt er að skipuleggja komutíma í
hópunum.
G.V. nefndin.

Í tilefni af 40 ára afmæli mínu 6. júní verður opið hús að
Kiðagili í Bárðardal þann 8. júni fyrir vini, sveitunga og
kunningja. Húsið opnar kl. 21.00. Boðið verður upp á kaffi
og léttar veitingar.
Hlakka til að sjá þig/ykkur
Stjáni á Lækjavöllum

Fermingarguðsþjónusta í
Lundarbrekkukirkju
Verslunin Vaglaskógi

Fermingarguðsþjónusta verður í Lundarbrekkukirkju
laugardaginn 8. Júní kl. 14.00.
Fermd verða Eygló Björk Arnórsdó$r og Pétur Ívar Kris*nsson.
Kirkjukórinn syngur undir stjórn Dagnýjar Pétursdó-ur.
Gengið verður að borði Dro$ns. Verið velkomin *l kirkjunnar!

Verslunin Vaglaskógi opnar laugardaginn 8. júní. Fyrstu vikuna verður
opið frá kl. 10 – 18.
Frá og með 14. júní verður verslunin opin frá kl. 10 – 20 alla daga
nema föstudaga og laugardaga þá verður opið frá kl. 10 – 22.
Á boðstólnum verður ís, sælgæ*, pylsur, samlokur, matvörur, kaﬃ og
tóbak.
Hlökkum l að sjá ykkur
Dælisdrengirnir Sindri og Steinþór.
P.s. Flóamarkaðurinn í Dæli er opinn alla daga í sumar frá kl. 13 – 17.

Viðhald girðinga meðfram vegum
í Þingeyjarsveit
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar fer fram á að landeigendur
ljúki viðhaldi veggirðinga fyrir 20. júní og tilkynni til
skrifstofu Þingeyjarsveitar þegar verki er lokið
í síma 464-3322 eða á thingeyjarsveit@thingeyjarsveit.is.
Eftir 20. júní mun sveitarstjórn senda fulltrúa sinn til
eftirlits.

Um viðhaldskostnað girðinga með vegum er fjallað í vegalögum nr.
80/2007 og
reglugerð nr. 325/1995.
52. gr. vegalaga fjallar um framkvæmd viðhalds girðinga og
kostnaðarskiptingu og er svo hljóðandi:
„Landeigandi skal annast viðhald girðinga með vegum í landi sínu.
Sveitarfélag hefur eftirlit með viðhaldi girðinga í sveitarfélaginu og
er heimilt að gera endurbætur á girðingu eða fjarlægja á kostnað
landeiganda ef viðhaldi er ábótavant eða girðing bersýnilega óþörf.
1. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 325/1995, um girðingar með vegum er svo
hljóðandi:
„Þegar landeigandi hefur lokið árlegu viðhaldi girðinga með
stofnvegum og tengivegum skal hann tilkynna það til
sveitarstjórnar sem sannreynir ásamt veghaldara að viðhald sé
fullnægjandi áður en greiðsla á hlut veghaldara er innt af hendi, þ.e.
2% eða allt að 3,5% af stofnkostnaði girðinga samkvæmt ákvæðum
þessarar málsgreinar.“

6.Erindi frá Umhverfis- og lýðheilsunefnd Stórutjarnaskóla:
Tekið fyrir erindi frá Umhverfis- og lýðheilsunefnd Stórutjarnaskóla
dags. 15. maí s.l. þar sem óskað er eftir upplýsingum um flokkun
og skipulag sorpmála í sveitarfélaginu.
Sveitarstjórn þakkar bréfið. Endurskipulagning sorpmála er í gangi á
vegum Sorpsamlags Þingeyinga sem sveitarfélagið er aðili að.
Íbúar verða upplýstir um framgang mála.
7. Aðalfundarboð MMÞ:
Lagt fram aðalfundarboð Menningarmiðstöðvar Þingeyinga sem
haldinn verður 31. maí n.k.
Samþykkt að oddviti fari með atkvæði Þingeyjarsveitar á fundinum.
8. Skólastefna Þingeyjarsveitar:
Lögð fram drög að skólastefnu Þingeyjarsveitar.
Sveitarstjórn vísar drögunum til Fræðslunefndar til umfjöllunar og
afgreiðslu.
Til kynningar:
Fundargerð 15. fundar stjórnar Atvinnueflingar Þingeyjarsveitar
ehf.:
Hagsmunasamtök heimilanna – Opið bréf til sveitarstjórna á
landsvísu:
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið – Dagur íslenskrar náttúru:
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16:30
Ólína Arnkelsdóttir
Margrét Bjarnadóttir
Friðrika Sigurgeirsdóttir
Árni Pétur Hilmarsson

Arnór Benónýsson
Ásvaldur Ævar Þormóðsson
Ásta Svavarsdóttir

Skilatími í Hlaupastelpu
Kæru lesendur og auglýsendur
Nú er Hlaupastelpan gefin út á fimmtudögum
og því rennur skilafrestur auglýsinga út á þriðjudögum

kl. 15:00.☺

Þriðji liður; Lundsskógur. Breyting á aðalskipulagi.
Sveitarstjórn samþykkir tillögu nefndarinnar og að haldinn verði fundur með
lóðarhöfum og landeiganda þar sem viðkomandi aðilum verði gerð grein
fyrir afstöðu sveitarstjórnar.
Fjórði liður; Skriðuskógur. Ósk um umsögn vegna sameiningar á landspildum.
Sveitarstjórn samþykkir sameiningu á umræddum landspildum og felur
skipulags- og byggingarfulltrúa að tilkynna sameininguna til
landupplýsingadeildar Þjóðskrár.
Fimmti liður; Stekkjarhóll, Reykjadal. Umsókn um stofnun lóðar.
Sveitarstjórn samþykkir erindið og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að
tilkynna stofnun lóðarinnar til landupplýsingadeildar Þjóðskrár.
Sveitarstjórn samþykkir jafnframt að fela skipulags- og byggingarfulltrúa
að leita eftir meðmælum Skipulagsstofnunar til að heimila umrædda
framkvæmd eins og 1. töluliður ákvæða til bráðabirgðar í skipulagslögum
nr. 123/2010 kveður á um.
Sjötti liður; Tjörn, Aðaldal. Umsókn um stofnun lóðar.
Sveitarstjórn samþykkir erindið og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að
tilkynna stofnun lóðarinnar til landupplýsingardeildar Þjóðskrár.
Sjöundi liður; Brekka, Aðaldal. Umsókn um stofnun lóðar.
Sveitarstjórn samþykkir erindið og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að
tilkynna stofnun lóðarinnar til landupplýsingardeildar Þjóðskrár.

Tún til leigu
Tún Grundargils í Reykjadal eru laus til leigu.
Upplýsingar veita
Erla ísíma 464 3182
Ingólfur í síma 864 3201

Áttundi liður; Fjósatunga, Fnjóskadal. Deiliskipulagslýsing.
Sveitarstjórn samþykkir deiliskipulagslýsinguna og felur skipulags- og
byggingarfulltrúa að leita umsagnar Skipulagsstofnunar og
umsagnaraðila um lýsinguna og kynna hana fyrir almenningi eins og 3.
mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 kveður á um.
Sveitarstjórn samþykkir fundargerðina að öðru leyti.
4.Fundargerð stýrihóps um skólastefnu í Þingeyjarsveit frá 21.05.2013:
Lögð fram fundargerð stýrihóps um skólastefnu í Þingeyjarsveit frá 21. maí s.l.
Margrét gerði grein fyrir fundargerðinni.
Sveitarstjórn staðfestir fundargerðina.
5.Fundargerð Ungmennaráðs frá 21.05.2013:
Lögð fram fundargerð Ungmennaráðs frá 21. maí s.l.
Sveitarstjórn staðfestir fundargerðina.

FUNDARGERÐ

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar
126. fundur
í Kjarna fimmtudaginn 30. maí 2013 kl. 13:00
Dagskrá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fundarsetning:
Viðhald fasteigna sveitarfélagsins:
Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 23.05.2013:
Fundargerð stýrihóps um skólastefnu í Þingeyjarsveit frá 21.05.2013:
Fundargerð Ungmennaráðs frá 21.05.2013:
Erindi frá Umhverfis- og lýðheilsunefnd Stórutjarnaskóla:
Aðalfundarboð MMÞ:
Skólastefna Þingeyjarsveitar:

Hreinsun og grill mánudaginn 10. júní.
Eﬂingarfélagar og aðrir Reykdælingar. Þá er
komið að hinum árlega rusla@nsludegi og grilli í
kjölfarið.
Mæ*ng við Dalakofann klukkan 19:30 og @nt
*l 21:00. Grillað við Félagsheimilið Breiðumýri
að því loknu.
Mætum og fegrum okkar nánast umhverﬁ um leið og við njótum
ú*veru og hreyﬁngar.

Umhverﬁsnefnd Umf. Eﬂingar.

Til kynningar:
a.
b.
c.

Fundargerð 15. fundar stjórnar Atvinnueflingar Þingeyjarsveitar ehf.:
Hagsmunasamtök heimilanna – Opið bréf til sveitarstjórna á landsvísu:
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið – Dagur íslenskrar náttúru:
Mætt: Ólína Arnkelsdóttir, Arnór Benónýsson, Ásvaldur Ævar Þormóðsson,
Friðrika Sigurgeirsdóttir, Margrét Bjarnadóttir, Árni Pétur Hilmarsson og
Ásta Svavarsdóttir auk sveitarstjóra sem ritaði fundargerð.

1.

Fundarsetning:
Oddviti setti fund.

2.Viðhald fasteigna sveitarfélagsins:
Lögð fram viðhaldsáætlun fasteigna sveitarfélagsins. Bjarni Reykjalín mætti til
fundarins og gerði grein fyrir þeim viðhaldsverkefnum sem fyrirhuguð eru.
Áætlað er að verja alls 15 m.kr. í viðhaldsverkefni á árinu 2013.
3.Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 23.05.2013:
Lögð fram fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 23. maí s.l. Ásvaldur
gerði grein fyrir fundargerðinni.
Annar liður; Þeistareykjavirkjun. Umsókn um framkvæmdaleyfi vegna
vinnubúðareits verktaka.
Sveitarstjórn samþykkir umsóknina og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að
gefa út framkvæmdaleyfi.

Fótsnyrting.
Fótsnyrting 67 ára og eldri á félagssvæði Kvenfélags
Aðaldæla verður þriðjudaginn 11 júní í Hafralækjarskóla.
Pantanir berist til Þórdísar í Hraunbæ í síma 464-3595 eða
898-8395 síðasta lagi sunnudaginn 9. júní. Gott væri að láta
koma fram í pöntunn hvort óskað er eftir tíma hjá
fótaaðgerðafræðingi eða snyrtifræðingi.

Stjórnin.

Ungmennafélagið Bjarmi
Leikjanámskeið fyr ir 4 ár a til 12 ár a
börn hefst þriðjudagskvöldið 18. júní kl.
20:00 en verður annars á mánudögum
kl. 20:00 á Bjarmavelli. Námskeiðsgjald er 1500
kr. á barn. Öll börn velkomin.
Hjóladagar: Þriðjud. 11. júní, kl 20:00, lagt af
stað frá Illaugastöðum, hjólað út að vestan.
Þriðjud. 16. júlí, lagt af stað frá Sólvangi og hjólað
út dal. Þriðjud. 20. ágúst, lagt af stað frá Mörk kl.
20:00 og endað á Bjarmavelli á Bjarmahátíð.
Fótbolti fyr ir 12 ár a og eldr i ver ður á
Bjarmavellinum á sunnudagskvöldum og
fimmtudagskvöldum kl. 20:30.
Frjálsíþróttaæfingar ver ða á Laugum á vegum
HSÞ sjá hsth.is

Gott að vita !!
Fjöll verkefnis UMFÍ Fjölskyldan á fjallið eru
Vindbelgjarfjall í Mývatnssveit og Kollufjall við
Kópasker.
3. Landsmót 50+ UMFÍ verður í Vík í Mýrdal 7.9. júní.
27. Landsmót UMFÍ verður haldið 4.-7. júlí á
Selfossi.
16. Unglingalandsmót UMFÍ verður haldið á Höfn
í Hornafirði 2.-4. ágúst. Allar upplýsingar um
landsmótin er að finna á umfi.is. Frjálsíþróttaráð
HSÞ sér um skráningar á ULM á Höfn sjá hsth.is
Fjögurraskógahlaup Björgunarsveitarinnar
Þingeyjar verður haldið 27. júlí.
Vinnustund og kvöldkaffi á Bjarmavelli verður
miðvikudagkvöldið 20. júní kl. 20:00. Tínum rusl
og tökum til á vellinum okkar. Margar hendur
vinna létt verk.
Útleiga á tjaldstæði á Bjarmavelli fyrir ættarmót
og aðra hópa, uppl. gefur Birna í síma 8483547.

Skemmtilegt að skoða: ☺
Sundlaugar.is ganga.is hlaup.is golf.is
umfi.is hsth.is fi.is isi.is euf.is
Nefndir Bjarma sem skipaðar voru 2012 starfa til
26. maí 2014. Þeir sem ekki geta starfað í
nefndum verða að láta formenn nefnda eða stjórn
vita. Formönnum nefnda er heimilt að kalla fleiri
til starfa en þá sem skráðir eru. Stjórnin hvetur
fólk til að hreinsa rusl meðfram vegum í sinni
landareign. Hreint land, fagurt land.
Vinnum saman, það er gaman, hafið samband!
Stjórn Bjarma

Stjórn Bjarma:
Birna Davíðsdóttir 8483547
Jón Þ. Óskarsson 8986199
Helen Jónsdóttir 8643228
Varastjórn:
Þórunn Jónsdóttir
Kristján Jóhannesson
Ketill Tryggvason
Nefndarskipan
Bjarma 2012-2014
Vallarnefnd:
Stefán Tryggvason, form.
Bjarni Árdal
Valgeir Davíðsson
Frjálsíþróttanefnd:
Sigurður Freygarðsson, form.
Helen Jónsdóttir
Gunnhildur Björnsdóttir
Erna Sigrún Valgeirsdóttir
Ballnefnd:
Ósk Helgadóttir, form.
Ásvaldur Þormóðsson
Agnes Guðbergsdóttir
Húsnefnd:
Arnór Erlingsson, form.
Jón Þ. Óskarsson
Íþróttanefnd:
Nanna Þórhallsdóttir, form.
Hólmfríður Rúnarsdóttir
Hólmfríður Sigurðardóttir
Spilanefnd:
Torfhildur Sigurðardóttir, form.
Gunnhildur Arnþórsdóttir
Knattspyrnunefnd:
Jóhannes Kristjánsson, form.
Jónheiður Dís Jónsdóttir
Líney Rúnarsdóttir
Ferðaþjónustunefnd:
Sigrún Jónsdóttir, form.
Elín Eydal
Sigríður Karlsdóttir

23.tbl.
6. júní

2013
20. árg.

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

Kvennahlaup ÍSÍ.

Hlaupum frá Húsmæðraskólanum á Laugum 8.júní kl. 10.00
Þá-tökugjald: 12 ára og yngri 1000.-, aðrir 1500.Innifalið er bolur,verðlaunapeningur, hressing og sund.
Mætum hressar.

Húsmæðraskólinn á Laugum
Opið hús og opnun Ma-hildarstofu
laugardaginn 8. júní kl. 13:30 - 16:00.
Opnuð verður minningarstofa um litunarstarf
Ma-hildar Halldórsdó-ur frá Garði í Aðaldal.
Hei- á könnunni
Allir velkomnir
Kvenfélagasamband Suður Þingeyinga

