Lagt fram aðalfundarboð Sorpsamlags Þingeyinga ehf. sem haldinn
verður 12. júní n.k.
Samþykkt að Arnór Benónýsson fari með umboð Þingeyjarsveitar á
fundinum.

Lagt fram aðalfundarboð Sorpsamlags Þingeyinga ehf. sem haldinn
verður 12. júní n.k.
Samþykkt að Arnór Benónýsson fari með umboð Þingeyjarsveitar á
fundinum.

6.Aðalfundarboð Dvalarheimilis aldraðra sf. og Leigufélags Hvamms
ehf.:
Lagt fram aðalfundarboð Dvalarheimilis aldraðra sf. í Þingeyjarsýslum og
Leigufélags Hvamms ehf. sem haldnir verða 18. júní n.k.
Samþykkt að sveitarstjóri fari með umboð Þingeyjarsveitar á fundunum.

6.Aðalfundarboð Dvalarheimilis aldraðra sf. og Leigufélags Hvamms
ehf.:
Lagt fram aðalfundarboð Dvalarheimilis aldraðra sf. í Þingeyjarsýslum og
Leigufélags Hvamms ehf. sem haldnir verða 18. júní n.k.
Samþykkt að sveitarstjóri fari með umboð Þingeyjarsveitar á fundunum.

7.Aðalfundarboð Greiðrar leiðar ehf.:
Lagt fram aðalfundarboð Greiðrar leiðar ehf. sem haldinn verður 18. júní n.k.
Samþykkt að Ásvaldur Ævar Þormóðsson fari með umboð Þingeyjarsveitar á
fundinum.

7.Aðalfundarboð Greiðrar leiðar ehf.:
Lagt fram aðalfundarboð Greiðrar leiðar ehf. sem haldinn verður 18. júní n.k.
Samþykkt að Ásvaldur Ævar Þormóðsson fari með umboð Þingeyjarsveitar á
fundinum.

8.Breyting á rekstrarleyfi á Langavatni:
Lögð fram umsagnarbeiðni frá Sýslumanninum á Húsavík um breytingu á
rekstrarleyfi þar sem sótt er um viðbót við rekstrarleyfi til sölu gistingar
og/eða veitingu veitinga fyrir Langavatn.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við breytingu leyfisins.

8.Breyting á rekstrarleyfi á Langavatni:
Lögð fram umsagnarbeiðni frá Sýslumanninum á Húsavík um breytingu á
rekstrarleyfi þar sem sótt er um viðbót við rekstrarleyfi til sölu gistingar
og/eða veitingu veitinga fyrir Langavatn.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við breytingu leyfisins.

9.Fundargerð Fræðslunefndar frá 30.05.2012:
Lögð fram fundargerð Fræðslunefndar frá 30.05.2012. Margrét gerði grein
fyrir fundargerðinni.
Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 1. liðar, um að minnka kennsluskyldu hjá
skólastjóra og aðstoðarskólastjórum nýrrar skólastofnunar,
Hafralækjarskóla og Litlulaugaskóla frá 1. ágúst 2012 til eins árs þannig
að kennsluskylda hvers um sig minnki um 4 kennslustundir.
Fundargerðin staðfest að öðru leyti.

9.Fundargerð Fræðslunefndar frá 30.05.2012:
Lögð fram fundargerð Fræðslunefndar frá 30.05.2012. Margrét gerði grein
fyrir fundargerðinni.
Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 1. liðar, um að minnka kennsluskyldu hjá
skólastjóra og aðstoðarskólastjórum nýrrar skólastofnunar,
Hafralækjarskóla og Litlulaugaskóla frá 1. ágúst 2012 til eins árs þannig
að kennsluskylda hvers um sig minnki um 4 kennslustundir.
Fundargerðin staðfest að öðru leyti.

10.Beiðni um leyfi frá sveitarstjórnarsetu:
Lagt fram erindi frá Ástu Svavarsdóttur þar sem hún óskar eftir þriggja
mánaða leyfi frá sveitarstjórnarsetu vegna barnsburðar. Samþykkt að
verða við erindinu. Sigurður Hlynur Snæbjörnsson tekur sæti í
sveitarstjórn í hennar stað. Sveitarstjórn óskar Ástu og fjölskyldu hennar
til hamingju með drenginn.

10.Beiðni um leyfi frá sveitarstjórnarsetu:
Lagt fram erindi frá Ástu Svavarsdóttur þar sem hún óskar eftir þriggja
mánaða leyfi frá sveitarstjórnarsetu vegna barnsburðar. Samþykkt að
verða við erindinu. Sigurður Hlynur Snæbjörnsson tekur sæti í
sveitarstjórn í hennar stað. Sveitarstjórn óskar Ástu og fjölskyldu hennar
til hamingju með drenginn.

11.Lánaafgreiðsla:

11.Lánaafgreiðsla:

Lánasamningur frá Lánasjóði sveitarfélaga tekin til afgreiðslu.
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði
sveitarfélaga að fjárhæð 51.000.000 kr., í samræmi við samþykkta skilmála
lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Til tryggingar láninu standa
tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr.
138/2011. Er lánið tekið til að fjármagna hluta af framkvæmdaáætlun ársins
2012, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð
sveitarfélaga nr. 150/2006.
Jafnframt er sveitarstjóra, Dagbjörtu Jónsdóttur k.t. 250168-5359, veitt fullt og
ótakmarkað umboð til þess f.h. Þingeyjarsveitar að undirrita lánssamning
við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka,
undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar,
sem tengjast lántöku þessari.

Lánasamningur frá Lánasjóði sveitarfélaga tekin til afgreiðslu.
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði
sveitarfélaga að fjárhæð 51.000.000 kr., í samræmi við samþykkta skilmála
lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Til tryggingar láninu standa
tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr.
138/2011. Er lánið tekið til að fjármagna hluta af framkvæmdaáætlun ársins
2012, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð
sveitarfélaga nr. 150/2006.
Jafnframt er sveitarstjóra, Dagbjörtu Jónsdóttur k.t. 250168-5359, veitt fullt og
ótakmarkað umboð til þess f.h. Þingeyjarsveitar að undirrita lánssamning
við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka,
undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar,
sem tengjast lántöku þessari.

Til kynningar:
Fundargerð 797. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga:
Fundargerð 21. Fundar stjórnar DA:
Fundargerð Atvinnueflingar Þingeyjarsveitar ehf. frá 31.05.2012:

Til kynningar:
Fundargerð 797. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga:
Fundargerð 21. Fundar stjórnar DA:
Fundargerð Atvinnueflingar Þingeyjarsveitar ehf. frá 31.05.2012:

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 15:25
Ólína Arnkelsdóttir
Margrét Bjarnadóttir
Friðrika Sigurgeirsdóttir
Ásvaldur Ævar Þormóðsson

Eiður Jónsson
Sigurður Hlynur Snæbjörnsson
Árni Pétur Hilmarsson

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 15:25
Ólína Arnkelsdóttir
Margrét Bjarnadóttir
Friðrika Sigurgeirsdóttir
Ásvaldur Ævar Þormóðsson

Eiður Jónsson
Sigurður Hlynur Snæbjörnsson
Árni Pétur Hilmarsson

17. júní hátíðarhöld

17. júní hátíðarhöld

Umf. Eflingar verða samkvæmt venju haldin
á Laugavelli á Laugum.

Umf. Eflingar verða samkvæmt venju haldin
á Laugavelli á Laugum.

Dagskrá:

Dagskrá:

Kl. 13.00 Andlitsmálun og blöðrusala í vallarhúsi
Kl. 14.00 Skrúðganga á íþróttavellinum

Kl. 13.00 Andlitsmálun og blöðrusala í vallarhúsi
Kl. 14.00 Skrúðganga á íþróttavellinum

Dagskrá á vellinum
Fjallkona
Hátíðarræða - Júlía B. Sigurðardóttir
17. júníhlaup Eflingar þátttökuverðlaun í boði Sparisjóðsins
10 ára og yngri
11 ára og eldri
Leikir og kerruakstur fyrir börnin
Pylsur, svalar , gos og nammi til sölu
Kl. 16.00 Bíósýning í Þróttó - Bíómyndin Strumparnir sýnd
með íslensku tali

Dagskrá á vellinum
Fjallkona
Hátíðarræða - Júlía B. Sigurðardóttir
17. júníhlaup Eflingar þátttökuverðlaun í boði Sparisjóðsins
10 ára og yngri
11 ára og eldri
Leikir og kerruakstur fyrir börnin
Pylsur, svalar , gos og nammi til sölu
Kl. 16.00 Bíósýning í Þróttó - Bíómyndin Strumparnir sýnd
með íslensku tali

Þjóðhátíðarnefnd Eflingar

Þjóðhátíðarnefnd Eflingar

Goðafossmarkaður EHF

Goðafossmarkaður EHF

Orðsending til Handverkskvenna milli heiða

Orðsending til Handverkskvenna milli heiða

Nú er mikið til af prjónavörum og munum við ekki hafa
vörumóttöku alveg á næstunni. Ef það er eitthvað annað sérstakt
sem konur eru með þá geta þær haft samband við Hrefnu í síma
8213454 og eins mun hún láta vita ef eitthvað fer að vanta.

Nú er mikið til af prjónavörum og munum við ekki hafa
vörumóttöku alveg á næstunni. Ef það er eitthvað annað sérstakt
sem konur eru með þá geta þær haft samband við Hrefnu í síma
8213454 og eins mun hún láta vita ef eitthvað fer að vanta.

Með von um gott sölusumar,

Með von um gott sölusumar,

Hrefna og Gæðanefndin.

Hrefna og Gæðanefndin.

Sólstöðumessa á Helgastöðum

Sólstöðumessa á Helgastöðum

Sólstöðumessa verður í kirkjugarðinum á Helgastöðum
fimmtudagskvöldið 21. júní klukkan 23:00.

Sólstöðumessa verður í kirkjugarðinum á Helgastöðum
fimmtudagskvöldið 21. júní klukkan 23:00.

Allir velkomnir.
Séra Þorgrímur.

Allir velkomnir.
Séra Þorgrímur.

Göngufólk á öllum aldri

Göngufólk á öllum aldri

Hér kemur gönguskrá sumarsins á vegum kvenfélags Ljósvetninga.
Göngurnar eru á þriðjudagskvöldum og lagt af stað í allar göngur kl.
20:15 nema annað sé tekið fram. Ef göngu lýkur á öðrum stað en á
upphafsstað verða bílar á staðnum til að ferja fólk til baka.

Hér kemur gönguskrá sumarsins á vegum kvenfélags Ljósvetninga.
Göngurnar eru á þriðjudagskvöldum og lagt af stað í allar göngur kl.
20:15 nema annað sé tekið fram. Ef göngu lýkur á öðrum stað en á
upphafsstað verða bílar á staðnum til að ferja fólk til baka.

19. júní. Fosshóll. Mæting við Fosshól, gengið austan við fljót.
Létt ganga.

19. júní. Fosshóll. Mæting við Fosshól, gengið austan við fljót.
Létt ganga.

24. júní. Hálshnjúkur. Sunnudagur – Jónsmessuganga kl: 22. Lagt af
stað frá fjárhúsunum á Vöglum I. Um það bil 2 – 2 ½ klst. róleg ganga.

24. júní. Hálshnjúkur. Sunnudagur – Jónsmessuganga kl: 22. Lagt af
stað frá fjárhúsunum á Vöglum I. Um það bil 2 – 2 ½ klst. róleg ganga.

26. júní. Fossselsskógur. Mæting við Vað og genginn hringur í
Fossselsskógi. Létt ganga.

26. júní. Fossselsskógur. Mæting við Vað og genginn hringur í
Fossselsskógi. Létt ganga.

3. júlí. Skógarsel. Mæting við Kvígindisdal og gengið í Skógarsel.
Létt ganga.

3. júlí. Skógarsel. Mæting við Kvígindisdal og gengið í Skógarsel.
Létt ganga.

10. júlí. Hrifluvegur. Mæting við Hriflu II og gengið í Staðarfell.
Létt ganga.

10. júlí. Hrifluvegur. Mæting við Hriflu II og gengið í Staðarfell.
Létt ganga.

17. júlí Skógar. Mæting við Skóga og gengið yfir Gömlu bogabrúna.
Létt ganga.

17. júlí Skógar. Mæting við Skóga og gengið yfir Gömlu bogabrúna.
Létt ganga.

21. júlí. LAUGARDAGUR. Krossöxl. Mæting heima á hlaðinu á Krossi
kl. 09:30. Gengið upp Krossöxl og síðan verður val um að ganga í Sólvang
eða eitthvað áleiðis og snúa við. Aðeins gengið ef veður er hagstætt.

21. júlí. LAUGARDAGUR. Krossöxl. Mæting heima á hlaðinu á Krossi
kl. 09:30. Gengið upp Krossöxl og síðan verður val um að ganga í Sólvang
eða eitthvað áleiðis og snúa við. Aðeins gengið ef veður er hagstætt.

24. júlí. Ljósavatn. Mæting á Krossmel og gengið í Stapa. Létt
ganga.

24. júlí. Ljósavatn. Mæting á Krossmel og gengið í Stapa. Létt
ganga.

31. júlí. Fljótsheiði. Mæting á hlaðinu á Ingjaldsstöðum og gengið
eftir gamla veginum og til baka. Létt ganga.

31. júlí. Fljótsheiði. Mæting á hlaðinu á Ingjaldsstöðum og gengið
eftir gamla veginum og til baka. Létt ganga.

Allir velkomnir.

Geymið auglýsinguna

Með von um gott göngusumar,
Helen s: 864-3228, Hulda s: 868-1975, Tolla s: 895-3356

Allir velkomnir.

Geymið auglýsinguna

Með von um gott göngusumar,
Helen s: 864-3228, Hulda s: 868-1975, Tolla s: 895-3356

24.tbl.
14. júní

2012
19. árg.

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

24.tbl.
14. júní

2012
19. árg.

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

A Þjó ðhá tı́ðardaginn 17. jú nı́ verður kafihlaðborð ı́
Dalakofanum frá kl. 15:30 – 18. Alls konar bakkelsi
verður á boðstó lum og verðið er 1800 kr. á mann.

A Þjó ðhá tı́ðardaginn 17. jú nı́ verður kafihlaðborð ı́
Dalakofanum frá kl. 15:30 – 18. Alls konar bakkelsi
verður á boðstó lum og verðið er 1800 kr. á mann.

Nk. fö studagskvö ld, 15. jú nı́, ætlar trú badorinn Bjarki
Hall að skemmta í Dalakofanum. Fjörið hefst kl.
22 og verður frı́tt inn. Svo að þá er um að gera að
skella sé r ı́ stemninguna á Laugum. J

Nk. fö studagskvö ld, 15. jú nı́, ætlar trú badorinn Bjarki
Hall að skemmta í Dalakofanum. Fjörið hefst kl.
22 og verður frı́tt inn. Svo að þá er um að gera að
skella sé r ı́ stemninguna á Laugum. J

Allir leikir á Evró pumó tinu ı́ fó tbolta eru sý ndir á
breiðtjaldi og á meðan leikjum stendur er tilboð á
barnum.

Allir leikir á Evró pumó tinu ı́ fó tbolta eru sý ndir á
breiðtjaldi og á meðan leikjum stendur er tilboð á
barnum.

Við vekjum einnig athygli á matseðlinum okkar sem
hefur fengið sumarupplyftingu og má m.a. nefna
steikt bleikju5lö k ú r Vestmannsvatni og ljú ffengt
kjú klingasalat á samt hinum ó mó tstæðilegu Dalapizzum. Þá er ı́své lin alltaf ı́ fullu 5jö ri.

Við vekjum einnig athygli á matseðlinum okkar sem
hefur fengið sumarupplyftingu og má m.a. nefna
steikt bleikju5lö k ú r Vestmannsvatni og ljú ffengt
kjú klingasalat á samt hinum ó mó tstæðilegu Dalapizzum. Þá er ı́své lin alltaf ı́ fullu 5jö ri.

Verið velkomin ı́ Dalakofann ı́ allt sumar,
Dalako5inn / U tibú
s. 464-3344

Verið velkomin ı́ Dalakofann ı́ allt sumar,
Dalako5inn / U tibú
s. 464-3344

Bókamarkaður Þingeyjarsveitar

Bókamarkaður Þingeyjarsveitar

verður haldinn í Ljósvetningabúð 23.-24.júní og 30.júní-1.júlí.
Mikið úrval bóka á vægu verði, þær elstu frá fyrrihluta síðustu aldar.
Opnunartími: 23. og 24.júní frá 11-17.
Opið 30.júní á meðan kjörstaður er opinn.
1.júlí frá 11-17.

verður haldinn í Ljósvetningabúð 23.-24.júní og 30.júní-1.júlí.
Mikið úrval bóka á vægu verði, þær elstu frá fyrrihluta síðustu aldar.
Opnunartími: 23. og 24.júní frá 11-17.
Opið 30.júní á meðan kjörstaður er opinn.
1.júlí frá 11-17.

Bókanefndin

Bókanefndin

Handverksfólk ath .

Handverksfólk ath .

Þann 23. júní stefnum við á að vera með markaðsdag á Fosshóli.
Við hugsum okkur að hann verði með svipuðu sniði og í fyrrasumar
þ.e. fólk kæmi með varning sinn og byði hann til sölu. Einhverjar
uppákomur eru líka fyrirhugaðar hjá okkur þennan dag . Nú leitum
við efir aðilum til að taka þátt í þessu með okkur, við verðum með
tjald sunnan við búðina og með söluborð. Markaðurinn verður
öllum opinn og aðstaðan er þátttakendum að kostnaðarlausu.
Þátttaka tilkynnist til : Óskar 8626073 Laugu 4643280 Lottu
4643277 fyrir 20. júní.
Allir hjartanlega velkomnir .

Þann 23. júní stefnum við á að vera með markaðsdag á Fosshóli.
Við hugsum okkur að hann verði með svipuðu sniði og í fyrrasumar
þ.e. fólk kæmi með varning sinn og byði hann til sölu. Einhverjar
uppákomur eru líka fyrirhugaðar hjá okkur þennan dag . Nú leitum
við efir aðilum til að taka þátt í þessu með okkur, við verðum með
tjald sunnan við búðina og með söluborð. Markaðurinn verður
öllum opinn og aðstaðan er þátttakendum að kostnaðarlausu.
Þátttaka tilkynnist til : Óskar 8626073 Laugu 4643280 Lottu
4643277 fyrir 20. júní.
Allir hjartanlega velkomnir .

Stýrurnar

Stýrurnar

Ágætu eldri borgarar

Ágætu eldri borgarar

Nú styttist í hina árlegu ferð okkar. Lagt verður af stað
þann 19. júní frá Hafralæk kl.8:30, frá Breiðumýri,8:45,
Fosshóli 9:00 og síðast á Stórutjörnum 9:15.

Nú styttist í hina árlegu ferð okkar. Lagt verður af stað
þann 19. júní frá Hafralæk kl.8:30, frá Breiðumýri,8:45,
Fosshóli 9:00 og síðast á Stórutjörnum 9:15.

Fargjald kr. 38000.– fyrir manninn.
Leggist inn á reikning

Fargjald kr. 38000.– fyrir manninn.
Leggist inn á reikning

1110 26 3337 kt 440708-0210

1110 26 3337 kt 440708-0210

Skilatími í Hlaupastelpu

Skilatími í Hlaupastelpu

Kæru lesendur og auglýsendur

Kæru lesendur og auglýsendur

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

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

kl. 15:00.☺

kl. 15:00.☺

Rímur og rokk

Rímur og rokk

Laugardaginn 16. júní
Miklagarði á Vopnafirði kl. 15:00
Skjálftasetrinu á Kópaskeri kl. 20:30
Dagskráin er afrakstur 4 daga vinnusmiðju þar sem ungmenni frá
Vopnafirði og Öxarfirði unnu með forna kveðskaparhefð.
Steindór Andersen kvæðamaður, Hilmar Örn Hilmarsson tónskáld og
Baldvin Eyjólfsson tónlistarkennari stýrðu listasmiðjunni.
Dagskráin tekur u.þ.b. 40 mín, aðgangseyrir 1000 krónur.
Frítt inn fyrir 12 ára og yngri.

Laugardaginn 16. júní
Miklagarði á Vopnafirði kl. 15:00
Skjálftasetrinu á Kópaskeri kl. 20:30
Dagskráin er afrakstur 4 daga vinnusmiðju þar sem ungmenni frá
Vopnafirði og Öxarfirði unnu með forna kveðskaparhefð.
Steindór Andersen kvæðamaður, Hilmar Örn Hilmarsson tónskáld og
Baldvin Eyjólfsson tónlistarkennari stýrðu listasmiðjunni.
Dagskráin tekur u.þ.b. 40 mín, aðgangseyrir 1000 krónur.
Frítt inn fyrir 12 ára og yngri.
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Farfuglaheimið Kópaskeri

Farfuglaheimið Kópaskeri

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla vegna kjörs forseta Íslands þann 30. júní 2012,
við embætti sýslumannsins á Húsavík er hafin. Opið er á skrifstofutíma á milli
kl. 9:30 – 15:00.
Jafnframt verður opið laugardagana 16. og 23. júní frá kl. 12:00 – 14:00.
Auk þess verður hægt að kjósa utankjörfundar á eftirtöldum stöðum:
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kl. 9:30 – 15:00.
Jafnframt verður opið laugardagana 16. og 23. júní frá kl. 12:00 – 14:00.
Auk þess verður hægt að kjósa utankjörfundar á eftirtöldum stöðum:

Skrifstofu Norðurþings á Kópaskeri, þriðjudaginn 19. júní kl. 9:30 - 10:30.
Skrifstofu Norðurþings á Raufarhöfn, þriðjudaginn 19. júní kl. 12:00 - 13:00.
Lögreglustöðinni á Þórshöfn, þriðjudaginn 19. júní kl. 15:00 - 16:00.
Skrifstofu Skútustaðahrepps, miðvikudaginn 20. júní kl. 10:00 - 12:00.
Skrifstofu Þingeyjarsveitar, miðvikudaginn 20. júní kl. 14:00 - 16:00.
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Skrifstofu Skútustaðahrepps, miðvikudaginn 20. júní kl. 10:00 - 12:00.
Skrifstofu Þingeyjarsveitar, miðvikudaginn 20. júní kl. 14:00 - 16:00.

Auk þess verður hægt að kjósa utankjörfundar á lögreglustöðinni á
Þórshöfn samkvæmt ákvörðun lögreglumanns á vakt.

Auk þess verður hægt að kjósa utankjörfundar á lögreglustöðinni á
Þórshöfn samkvæmt ákvörðun lögreglumanns á vakt.

Kjósendum er bent á nánari upplýsingar á vefslóðinni: hp://www.kosning.is
Sýslumaðurinn á Húsavík
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Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar
104. fundur
í Kjarna fimmtudaginn 7. júní 2012 kl. 13:00

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar
104. fundur
í Kjarna fimmtudaginn 7. júní 2012 kl. 13:00

Dagskrá:
1.Fundarsetning:
2.Styrkbeiðni – Eyðibýli á Íslandi:
3.Umsagnarbeiðni frá Orkustofnun:
4.Ályktun um Vaðlaheiðargöng:
5.Aðalfundarboð Sorpsamlags Þingeyinga ehf.:
6.Aðalfundarboð Dvalarheimilis aldraðra sf. og Leigufélags Hvamms ehf.:
7.Breyting á rekstrarleyfi á Langavatni:
8.Fundargerð Fræðslunefndar frá 30.05.2012:
9.Beiðni um leyfi frá sveitarstjórnarsetu:
10.Lánaafgreiðsla:
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Til kynningar:
A:F undargerð 797. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga:
B:Fundargerð 21. fundar stjórnar DA:
C:Fundargerð Atvinnueflingar Þingeyjarsveitar ehf. frá 31.05.2012:
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B:Fundargerð 21. fundar stjórnar DA:
C:Fundargerð Atvinnueflingar Þingeyjarsveitar ehf. frá 31.05.2012:

Mætt: Ólína Arnkelsdóttir, Friðrika Sigurgeirsdóttir, Árni Pétur
Hilmarssonar, Margrét Bjarnadóttir, Ásvaldur Ævar Þormóðsson, Eiður
Jónsson í forföllum Arnórs Benónýssonar og Sigurður Hlynur
Snæbjörnsson í forföllum Ástu Svavarsdóttur auk sveitarstjóra sem ritaði
fundargerð.

Mætt: Ólína Arnkelsdóttir, Friðrika Sigurgeirsdóttir, Árni Pétur
Hilmarssonar, Margrét Bjarnadóttir, Ásvaldur Ævar Þormóðsson, Eiður
Jónsson í forföllum Arnórs Benónýssonar og Sigurður Hlynur
Snæbjörnsson í forföllum Ástu Svavarsdóttur auk sveitarstjóra sem ritaði
fundargerð.

1.Fundarsetning:
Oddviti setti fund. Hann óskaði eftir að tekið yrði á dagskrá undir 7. lið;
aðalfundarboð Greiðrar leiðar ehf. og aðrir liðir færast því neðar á
dagskrána sem því nemur. Samþykkt samhljóða.
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aðalfundarboð Greiðrar leiðar ehf. og aðrir liðir færast því neðar á
dagskrána sem því nemur. Samþykkt samhljóða.

2.Styrkbeiðni – Eyðibýli á Íslandi:
Lögð fram styrkbeiðni frá Eyðibýli-áhugamannafélagi þar sem óskar er
eftir þátttöku sveitarfélagsins, í rannsóknar- og nýsköpunarverkefninu
Eyðibýli á Íslandi, á Norðurlandi eystra 2012 með fjárstuðningi að
upphæð 100.000 kr. Fjárstuðningurinn er hugsaður til að koma til móts
við hluta ferða- og uppihaldskostnaðar rannsakenda í sveitarfélaginu.
Samþykkt að verða við erindinu og samþykkt sem viðauki við
fjárhagsáætlun.
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3.Umsagnarbeiðni frá Orkustofnun:
Lagt fram erindi frá Orkustofnun um beiðni um umsögn vegna umsóknar
Landsvirkjunar um rannsóknarleyfi vegna áætlana um virkjanir í efri hluta
Skjálfandafljóts.
Sveitarstjórn óskar eftir fresti til að skila inn umsögn.
4.Áskorun til Alþingis um Vaðlaheiðargöng:
Svo hljóðandi áskorun til Alþingis, um að samþykkja frumvarp
fjármálaráðherra um fjármögnun Vaðlaheiðarganga hið fyrsta, var
samþykkt af sveitarstjórn á milli funda og send til allra alþingismanna:
„Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar skorar á Alþingi Íslendinga að samþykkja
frumvarp
fjármálaráðherra um fjármögnun Vaðlaheiðarganga hið fyrsta, en
tilboð í gerð ganganna
rennur út 14. júní nk. Tafir á verkefninu hafa þegar
valdið umtalsverðum skaða.
Gerð ganganna er mikilvæg samgöngubót fyrir alla þá sem ferðast um
Norðurland og eru ein
af forsendum búsetu og jákvæðrar byggðaþróunar.
Göngin eru þjóðhagslega hagkvæm, bæta umferðaröryggi, stytta leiðir, efla innviði
dreifðra byggða, hafa áhrif á atvinnuuppbyggingu
og skapa nauðsynleg
atvinnutækifæri, minnka atvinnuleysi og tengja svæði.
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar þykir miður hvernig reynt hefur verið að
afvegaleiða umræðuna
um Vaðlaheiðargöng með ýmsum hætti. Minnt er á að
um er að ræða flýtiframkvæmd. Áréttað er að ríkissjóður ábyrgist fjármögnun
framkvæmdanna. Lánin verða greidd af veggjöldum en ekki úr ríkissjóði.
Framkvæmdin tekur því ekki fé frá öðrum brýnum
verkefnum og þeir
fjármunir sem ætlaðir eru í gerð ganganna munu ekki nýtast öðrum
framkvæmdum eða brýnum málaflokkum. Vert er að benda á að beinar og
óbeinar tekjur
ríkissjóðs á framkvæmdatímanum geta orðið verulegar. Þá
fjármuni má nota í önnur brýn
verkefni í þágu samfélagsins.
Áhættan af framkvæmdunum er ekki eins mikil og haldið hefur verið fram
og mun ekki falla öll á ríkissjóð. Aðrir sem leggja fram hlutafé, sveitarfélög og
einkaaðilar, hafa trú á
verkefninu og forsendum þess og hætta þar með sínum
fjármunum í verkefnið. Það eru einnig
miklir hagsmunir í húfi fyrir þá.
Íbúar svæðisins eru reiðubúnir að taka á sig að greiða veggjöld til viðbótar
þeim sköttum sem á þá eru lagðir svo að unnt sé að flýta framkvæmdum við
Vaðlaheiðargöng. Sveitarstjórn
Þingeyjarsveitar hvetur þingmenn til að
samþykkja heimild til að fjármagna
framkvæmdina en bregða ekki fæti fyrir
þessa brýnu framkvæmd sem mun hafa í för með
sér jákvæða innspýtingu í
atvinnulíf þjóðarinnar.“
Sveitarstjórn staðfestir áskorunina.
5.Aðalfundarboð Sorpsamlags Þingeyinga ehf.:
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