Samþykkt með fimm atkvæðum fulltrúa A- lista viðauki við
fjárhagsáætlun 2015 að fjárhæð 30,5 m.kr. vegna launa í
fræðslumálum sem mætt verði með handbæru fé. Fulltrúar T-lista
sátu hjá.
6. Staðsetning gámavallar í sveitarfélaginu
Tekin til umræðu staðsetning gámavallar vegna breytinga á
sorphirðu í sveitarfélaginu. Oddviti lagði til að kannað yrði
iðnaðarsvæðið á Stórutjörnum fyrir staðsetningu gámavallar.
Samþykkt að fela sveitarstjóra að kanna iðnaðarsvæðið á
Stórutjörnum sem mögulega staðsetningu fyrir gámavöll.
Ásvaldur vék af fundi undir afgreiðslu þessa liðar vegna
vanhæfis.
Til kynningar:
a.
Fundargerð 830. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga
b.
Fundargerð 270. fundar stjórnar Eyþings
c.
Fundargerðir 174. og 175. fundar HNE
d.
Fundargerð 21. fundar stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga
e.
Fundargerðir DA og Leigufélags Hvamms frá 15.09.2015
f.
Flugklasinn Air66N – starf janúar til ágúst 2015
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14:41

Íbúar Þingeyjarsveitar
Oddviti sveitarstjórnar, Arnór Benónýsson verður með viðtalstíma í
Kjarna n.k. mánudag
12. október milli kl. 11:00 og 12:00
Á þessum tíma svarar oddviti einnig síma og tölvupósti eftir því sem
kostur er.
Sími oddvita er 661 6292 og netfang arnor@thingeyjarsveit.is
Sveitarstjóri

Eflingarbúningar
Ný búningapöntun verður gerð mánudaginn 12.
október. Þeir sem vilja panta búninga sendi
tölvupóst á netfangið umfefling@gmail.com fyrir þann tíma.
Hægt er að velja um stutterma eða langerma treyju og er verð á
settinu (treyja, stuttbuxur og sokkar) kr. 5.000,-. Einnig er hægt
að panta staka treyju á 3.500,-, buxur á 1.500,- og sokka á 1.000,
Nánari upplýsingar á heimasíðu Eflingar, efling.hsth.is og á
Facebook (Ungmennafélagið Efling, Reykjadal).
Stjórnin

endurbóta á húsnæði að fjárhæð 4 m.kr. og samþykkir þá upphæð
sem viðauka við fjárhagsáætlun 2015 sem mætt verði með
handbæru fé.
2. Vinnufundur vegna fjárhagsáætlunar 2016
Oddviti lagði til að sveitarstjórn héldi sérstakan vinnufund þann 8.
október n.k. kl. 16:30 til að undirbúa fjárhagsáætlunargerð 2016.

- Kótelettukvöld

-

Fö studaginn 16. októ ber kl. 20 verður haldið
kó telettukvö ld ı́ Dalakofanum á Laugum. Kó teletturnar
eru sé rvaldar og þykkar að hætti Kó telettufé lags I%slands.
Meðlæti er brú naðar kartö 'lur, rauðká l, grænar baunir og
sulta. I% eftirré tt verður ı́s og kokteilá vextir.
Dú ettinn Lú Xus spilar og syngur frameftir kvö ldi.
Miðaverð er 5.000 kr. sı́ðasti skrá ningardagur er
má nudaginn 12. okt. Hægt er að skrá sig ı́ sı́ma 464-3344
eða á netfangið dalako'inn@dalako'inn.is

Brids
Fyrsta bridskvö ld haustsins verður 'immtudaginn 15.
októ ber kl.20.30. Spilaður verður tvı́menningur og
kaf'igjaldið er 500 kr. eins og á ður.
Allir bridsspilarar velkomnir. Spilum alla 'immtudaga ı́
vetur.
A% heiması́ðu Dalakofans dalako'inn.is eru upplý singar
um opnunartı́ma, matseðil veitingastaðarins og 'leira
Verið á vallt velkomin
Dalako'inn / U% tibú ehf. dalako'inn.is
s. 464-3344

Samþykkt samhljóða.
3. Styrktarbeiðni – Aflið
Fyrir fundinum liggur erindi frá Aflinu, samtökum gegn kynferðis
- og heimilisofbeldi á Norðurlandi, dags. 24. september s.l. þar
sem leitað er til sveitarfélagsins um styrk til samtakanna.
Sveitarstjórn samþykkir að styrkja Aflið um 200 þ.kr.og
samþykkir þá upphæð sem viðauka við fjárhagáætlun, 2015 sem
mætt verði með handbæru fé.
4. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 24.09.2015
Lögð fram fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 24.
september s.l. Ásvaldur gerði grein fyrir fundargerðinni sem er
þremur liðum.
2. Ófeigsstaðir og Rangá, umsókn um framkvæmdaleyfi vegna
efnistöku.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við frekari efnistöku á
umræddu svæði haustið 2015 skv. verktilhögun í greinargerð
umsækjanda og með þeim fyrirvara að farið verði að
fyrirmælum Fiskistofu. Öll frekari efnistaka en hér um ræðir
verður síðan háð framkvæmdaleyfi Þingeyjarsveitar og skv.
reglugerð um framkvæmdaleyfi nr. 772/2010, lögum um mat
á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.br. og 13.-16. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010. Sveitarstjórn veitir frest til og
með 1. júní 2016 til að skila inn tilskildum gögnum vegna
umsóknar um framkvæmdaleyfi til frekari efnistöku en hér um
ræðir.
3. Mýlaugsstaðir, umsókn um stofnun lóðar.
Sveitarstjórn samþykkir erindið og felur skipulags- og
byggingarfulltrúa að stofna lóðina í fasteignagrunni
Þjóðskrár.
Sveitarstjórn staðfestir fundargerðina að öðru leyti. Ragnar vék
af fundi við afgreiðslu
1. liðar vegna vanhæfis.
5. Viðauki við fjárhagsáætlun 2015
Lagður fram viðauki við fjárhagsáætlun 2015 vegna launa í
fræðslumálum.

Fundargerð
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar
01.10.2015
177. fundur
sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar
haldinn í Kjarna fimmtudaginn 1. október kl. 13:00
Fundinn sátu:
Arnór Benónýsson, Margrét Bjarnadóttir, Ásvaldur Ævar Þormóðsson,
Árni Pétur Hilmarsson, Eiður Jónsson í forföllum Heiðu Guðmundsdóttur,
Ragnar Bjarnason og Sigurður Hlynur Snæbjörnsson.
Að auki sat fundinn Dagbjört Jónsdóttir sveitarstjóri sem ritaði fundargerð.
Oddviti setti fund. Hann óskaði eftir að bæta á dagskrá undir 6. lið;
Staðsetning gámavallar í sveitarfélaginu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Samþykkt samhljóða.
Dagskrá:
Framvinduskýrsla vegna mótvægisaðgerða
Vinnufundur vegna fjárhagsáætlunar 2016
Styrktarbeiðni – Aflið
Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 24.09.2015
Viðauki við fjárhagsáætlun 2015
Staðsetning gámavallar í sveitarfélaginu

Sunnudagaskóli á
Grenjaðarstað
Fyrsti sunnudagaskóli vetrarins verður á
Grenjaðarstað næstkomandi sunnudag
11. október. klukkan 11:00.
Söngur sögur og leikir.
Allir velkomnir.
Séra Þorgrímur.

1. Framvinduskýrsla vegna mótvægisaðgerða
Lögð fram framvinduskýrsla verkefnastjóra mótvægisaðgerða, sbr.
erindisbréfi samþykkt í sveitarstjórn 20. ágúst s.l.
Þegar er hafin starfsemi í fyrrum húsnæði Litlulaugaskóla, sem er:
Urðarbrunnur, þekkingar- og þróunarsetur, Þekkingarnet Þingeyinga
með aðstöðu fyrir háskólastúdenta í fjarnámi sem og aðstöðu fyrir
námskeið, „Heimaslóð – Efling búskapar í héraði“ verkefni á vegum
Búnaðarsambanda í Þingeyjarsýslum og Opið hús félagsstarf eldri
borgara í Þingeyjarsveit. Þá er Bókasafn Reykdæla og mötuneyti/
eldhús fyrir leikskólann Krílabæ með sína starfsemi þar líkt og áður.
Nú á haustdögum mun verkefnastjóri boða til kynningarfundar og
auglýsa eftir umsóknum um aðstöðu í húsinu.
Verkefnastjóri leggur til að starfsemin fá nafnið „Seigla – miðstöð
sköpunar“. Þá lagði verkefnastjóri fram kostnaðaráætlun vegna úrbóta
sem talið er nauðsynlegt að fara í vegna þeirrar starfsemi sem
fyrirhuguð er. Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 4 m.kr.
Sveitarstjórn samþykkir að starfsemin hljóti nafnið Seigla – miðstöð
sköpunar. Einnig samþykkir sveitarstjórn kostnað vegna

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við andlát og úör
föður okkar og tengdaföður Arngríms Konráðssonar.
Helga, Tolla og Óli

Komdu í kvöld
-Kokteilpinnarnir-

40.tbl.
8. okt

2015
22. árg.

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

með tónleika í Kiðagili.
Anna Sæunn Ólafsdóttir, Karl Pálsson og Vallý Sigurðardóttir
skipta um ham úr Frostpinnum og verða Kokteilpinnar,
þann 17. október í Kiðagili.
Þar mun tríóið flytja úrval íslenskrar tónlistar frá árunum 19501980 og taka gesti með sér í tímaflakk.
Rólegri og hressri stemningu verður hrist saman í notalegan
kokteil auk þess sem alvöru kokteilar í fljótandi formi munu
fást á barnum.
Þá verður ‘RabbaBarbara’, nýji rabbabarakokteill Kiðagils, á
kynningartilboði.
Tónleikarnir hefjast klukkan 20:00 og kostar 2000 krónur inn.

Guðsþjónusta í Þorgeirskirkju
Guðsþjónusta verður haldin í Þorgeirskirkju
sunnudaginn 11. október kl. 14.00. Athugið að
fermingarfræðsla er á undan og hefst kl. 12 í
kirkjunni og fermingarbörn taka svo virkan þátt í
guðsþjónustunni. Gengið verður að borði Drottins. Jaan Alavere
er tónlistarstjóri, flytur ljúfa tóna á fiðlu og orgel og
kirkjukórinn leiðir söfnuð í almennum söng. Blindur maður
fékk sýn úr 9. kafla Jóhannesarguðspjalls er til umfjöllunar.
Biðjum saman um mildan vetur. Sóknarfólk úr Hálssókn,
Ljósavatnssókn, og Lundarbrekkusókn hvatt til að mæta. Verið
öll hjartanlega velkomin!

Aðalfundarboð.
Hjálparsveir skáta Aðaldal boðar hér með til aðalfundar.
Fundurinn verður haldin í húsnæði sveitarinnar Iðjugerði 1
Þriðjudaginn 13 okt kl 20:30
Venjuleg aðalfundarstörf
Félagsfólk fjölmennið.
Nýir félagar sérstaklega velkomnir.
Með bestu kveðju
Hallgrímur Óli Guðmundsson
Formaður, Hjálparsveitar Skáta Aðaldal

Verðum á ferðinni 8.9.10. og 11.
október næstkomandi
með vörurnar okkar.

Darri

