Auglýsing um skipulagsmál á
Kárhóli
Skipulags- og umhverfisnefnd Þingeyjarsveitar boðar hér með
til almenns kynningarfundar á Breiðumýri n.k. þriðjudag 3.
febrúar kl 17:00.
Kynntar verða tillögur að breytingu á aðalskipulagi og tillaga að
deiliskipulagi svæðis fyrir
rannsóknarhús á jörðinni Kárhóli í Reykjadal, þar sem rekin
verður vísindamiðstöð og gestastofa fyrir ferðamenn með
upplýsingum og kynningum m.a. tengdum norðurljósum.
Tillögurnar verða kynntar eins og 2. mgr. 30. gr. og 4. mgr. 40.
gr. skipulagslaga nr. 123/2010 mæla fyrir um.
Jafnframt verða kynntar tillöguteikningar af hinu nýja
rannsóknarhúsi.
Allar nánari upplýsingar veitir undirritaður.
Bjarni Reykjalín,
skipulags- og byggingarfulltrúi Þingeyjarsveitar

Þorrablót Eflingar
Menningarmiðstöð Þingeyinga og Kaupfélag Þingeyinga hafa
gefið út mynddisk með 4 þingeyskum kvikmyndum.

verður haldið á Breiðumýri
laugardagskvöldið 7. febrúar kl.20:30.
Húsið opnar klukkan 20:00.
Hljómsveitin SOS leikur fyrir dansi.
Miðaverð er 3000 krónur. Posi verður á staðnum!

-Samvinnuhátíð í Vaglaskógi 1944.
-Kaupfélag Þingeyinga – Afmælishátíð á Húsavík 1952.
-Heimsókn forseta Íslands hr. Ásgeirs Ásgeirssonar til Húsavíkur

Þátttaka tilkynnist fyrir klukkan 20:00
fimmtudaginn 5.febrúar.
Dúna. Sími: 6634511 / duggond82@gmail.com

1955.
-Gakktu með mér stutta stund. Menningarsjóður Kaupfélags

Gréta. Sími: 8637099 / gretas@ismennt.is

Norður-Þingeyinga.
Frábær heimild um viðburði og mannlíf í héraði.
Diskarnir eru til sölu í Safnahúsinu á Húsavík, þá er einnig hægt að
panta í síma 464 1860 eða með tölvupósti á netfangið:
safnahus@husmus.is. Verð 3.500 kr.

Nefndin

ÞORRABLÓT LJÓSVETNINGA
Reiðnámskeið
verður haldið í Ljósvetningabúð
laugardagskvöldið 7. febrúar 2015
Borðhald hefst kl 20:30
Húsið opnar kl 19:45

Hljó msveitin ,,Sé rsveitin” leikur fyrir dansi
Miðaverð 3.000 kr. Aldurstakmark 16 ára
Diskar og glö s verða á borðum
en takið með ykkur hnı́fapö r og drykki
Þátttaka tilkynnist fyrir kl 19:00
miðvikudagskvöldið 4. feb.

Reiðnámskeið fyrir börn og fullorðna verður haldið í Torfunesi og
hefst það þann 1 febrúar nk og l 10 maí.
Námskeiðið verður haldið annann hvern sunnudag eða 8 ski#i og
kennari er Sandra Marín frá Hléskógum.
Námskeiðið verður haldið með þeim hæ* að þegar skráningu líkur
verður raðað í hópa e#ir getu og þeir haldast þannig út ,mabilið.
Skráning fer fram í síma 6123004 (Helga) og Skráningar,ma líkur
föstudaginn 30 janúar.
Verð fyrir 8 skip er 35000kr
30% systkyna afslá7ur.
Innifalið í verði er hestur allan ,man og hjálmur og annað tengt
hesnum.
Einnig verður hægt að fá einka,ma hjá kennara og
kostar skipð 6000 kr

Helga: s: 464-1109 / 699-2983
Marika: s: 464-3423 / 849-7735
Athugið sé rstaklega að þar sem einungis er ley0ilegt að hafa
250 manns ı́ hú sinu á þorrabló tum er fó lk vinsamlegast beðið
um að takmarka gesta0jö lda.
Fó lk er hvatt til að greiða miða ı́ heimabanka inn á reikning
nr. 1110-05-400001, kt. 280275-2479

Aðalfundur
Sauð;árræktarfélags Aðaldæla
verður haldinn að Ýdölum , þriðjudaginn 3. febrúar kl. 20:30.
Venjuleg aðalfundarstörf

til og með fö studegi
6. febrú ar. Þeir sem það gera þurfa að sý na kvittun ı́
miðasö lunni. Annars verða miðar seldir við innganginn en
athugið að enginn posi er á staðnum.

María Svanþrúður mær á fundinn
Stjórnin

Hætt hefur verið við þorrablót í Bárðardal
þess í stað er boðað til Góugleði

2015

Laugardagskvö ldið 28. febrú ar verður gó ugleði UMF
Einingarinnar haldin ı́ Kiðagili fyrsta sinn ı́ langan tı́ma. Hefst
skemmtunin kl. 20:30 en hú sið opnar kl. 19:45.
A8 staðnum verða dú kar, diskar, glö s og munnþurrkur en ekki
hnı́fapö r.
Fó lk er hvatt til að koma með einhverja næringu ı́ trogi, einnig
viðeigandi drykkjarfö ng og almennt eru menn beðnir að hegða sé r
sem þorrabló t væri.
Reiknum með að súrmaturinn verði með allra súrasta móti
þetta árið.
Aðgangseyrir er 2.500 kr. 16 á ra aldurstakmark.
Hljó msveit verður á staðnum og mun leika fyrir dansi að
borðhaldi loknu.
Pantanir þurfa að berast fyrir kl. 20:00 miðvikdaginn 25.
febrúar til:
Garðars ı́ sı́ma 4643292 / 8934950 eða ı́ netfangið
storuvellir@simnet.is
Stı́nu ı́ sı́ma 4643294 eða ı́ netfangið sigkrist@simnet.is
Aðgangseyri er hægt að greiða við innganginn. ATH ekki posi.
Hægt er að greiða aðgangseyri á reikning 1110-26-580 kt.
600799-2589 fyrir kl. 18:00 föstudaginn. 27. feb. Þá þarf að
senda kvittun á netfangið storuvellir@simnet.is Nefndin mælir
með að sem 0lestir leggi inn á reikning fé lagsins til að koma ı́ veg
fyrir ö ngþveiti og mú gæsingu ı́ inngangi.
Ef þið ha0ið eintak af 0jö lnota sö ngskrá Einingarinnar undir
hö ndum vinsamlega takið hana með!
Vinsamlegast geymið auglýsinguna, þetta verður ekki auglýst
nánar síðar.
Sjá umst ká t og hress
Nefndin

4.tbl.
29. janúar

2015
22. árg.

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

Mokstur heimreiða í Þingeyjarsveit.
Að gefnu tilefni vill skrifstofa Þingeyjarsveitar minna íbúa
á þá meginreglu að heimreiðar eru mokaðar allt að
tvisvar í viku. Ekki er hægt að flytja skiptin milli vikna og
hafa mokstursmenn ekki heimild til að moka oftar innan
hverrar viku. Óski íbúar eftir mokstri oftar þá bera þeir
sjálfir þann kostnað.
Verktaki metur aðstæður og er íbúum heimilt að panta
mokstur á heimreiðum sínum beint til verktaka. Skal
verktaki ávallt meta aðstæður, hafa samráð við ábúendur á
svæði hans og nota þann kost við moksturinn sem
hagstæðastur er hverju sinni. Rudd skal öll breidd vegar
eins og kostur er og heim að bílastæðum og mjólkurhúsum
þannig að unnt sé að snúa ökutækjum við. Ábúendur
greiða sjálfir kostnað vegna snjómoksturs á heimaplönum,
bæjarhlöðum og bílastæðum.

