Útgefandi og ábyrgðarmaður: Hrafnhildur Geirsdóttir
Sími: 464 4343, 866 0311
Netfang: myflugan@emax.is

20. tbl. 7. árg. miðvikudaginn 3. júní 2015

Afmælisbörn dagana 4. júní — 10. júní 2015
5.

Hrafnhildir Geirsdóttir.

7.

Agla Rögnvaldsdóttir, Guðrún A. Benónýsdóttir,

7

Kjartan Þ Sigurðsson, Unnur Þóra Jökulsdóttir.

8.

Íris Hrund Stefánsdóttir, Þórunn Einarsdóttir.

9.

Arnór Helgi Knútsson, Hjörtur Jón Gylfason,
Karl Óskar Hólmgeirsson.

10.

Finnur Baldursson, Margrét Hólm Valsdóttir.

Fátt er skemmtilegra er ný íslensk tónlist.
Af því tilefni ætlar Lára Rúnars að heimsækja okkur
í Gamlabæinn n.k. laugardag og flytja lög af nýrri pötu sinni
með hljómsveit frá kl 22:00 til miðnættis.
Frítt inn og allir 18 ára og eldri velkomnir.

Hjartans þakkir fyrir samúð og hlýhug,
minningargjafir og kveðjur
vegna andláts og útfarar föður okkar, tengdaföður,
afa og langafa,

BÓASAR GUNNARSSONAR
Stuðlum í Mývatnssveit.
Sérstakar þakkir til starfsfólks á Hvammi, heimili aldraðra á Húsavík.
Margrét Bóasdóttir
Hinrik Árni Bóasson
Gunnar Bóasson
Sólveig Anna Bóasdóttir
Ólöf Valgerður Bóasdóttir
Sigfús Haraldur Bóasson
Bóas Börkur Bóasson
Ragnheiður Bóasdóttir
Birgitta Bóasdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Kristján Valur Ingólfsson
Guðbjörg Ásdís Ingólfsdóttir
Friðrika Guðjónsdóttir
Baldur Tumi Baldursson
Helgi Bjarnason
Þóra Fríður Björnsdóttir
Eyja Elísabet Einarsdóttir
Guðmundur Ingi Gústavsson
Hentzia í Lágabö

Kæru lesendur
og viðskiptavinir.
Mýflugan kemur út á miðvikudögum.
Auglýsingar þurfa að berast fyrir kl. 14:00 á þriðjudögum.
Netfang: myflugan@emax.is eða í síma 464 4343/ 866 0311

Verðskrá:

Auglýsing um skipulag í Vogum 1
Landeigendur í Vogum I áforma að deiliskipuleggja svæði fyrir
ferðaþjónustu og frístundabyggð á landi sínu. Þar er nú rekin ferðaþjónusta
sem fyrirhugað er að bæta með fjölgun gistihúsa. Einnig er áformað að
skipuleggja lóðir fyrir frístundahús.
Skipulagssvæðið er um 16 ha að flatarmáli. Svæðið nær yfir landareign
Voga I frá vatnsbökkum Mývatns og inn á hraunið austan þjóðvegar. Innan
svæðisins eru m.a. íbúðarhús, fjós, fjárhús, hesthús, hlaða,
þjónustumiðstöð, gistihús og frístundahús. Aðliggjandi eru bæirnir Hólmar,
Björk, Vogar 2 og Vogar 4.
Þegar vinna við gerð deiliskipulagstillögu hefst, skal sveitarstjórn taka
saman lýsingu á skipulagsverkefninu. Í skipulagslýsingu koma fram
áherslur sveitarstjórnar við skipulagsgerðina og upplýsingar um forsendur
og fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli, svo sem um kynningu
og samráð við skipulagsgerðina gagnvart íbúum sveitarfélagsins og öðrum
hagsmunaaðilum.

Skipulagslýsing skv.1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 mun liggja
frammi á skrifstofu Skútustaðahrepps frá og með fimmtudeginum 4. júní til
og með fimmtudeginum 25. júní 2015. Lýsingin verður einnig aðgengileg á
sama tíma á heimasíðu Skútustaðahrepps: http:www //myv.is undir:
Skipulagsauglýsingar (hnappur á forsíðu). Þeim sem vilja gera
athugasemdir við lýsinguna eða koma með ábendingar er gefinn frestur til
og með 25. júní til að koma þeim skriflega á framfæri til skrifstofu
Skútustaðahrepps, Hlíðavegi 6, 660 Mývatn og/eða í tölvupósti á netfangið:
bjarni@thingeyjarsveit.is.
Allar nánari upplýsingar gefur undirritaður.
Bjarni Reykjalín,
skipulags- og byggingarfulltrúi Skútustaðahrepps

1/3 síðu auglýsing 2.600 kr. m/vsk.
1/2 síðu auglýsing 3.700 kr. m/vsk.
1/1 síðu auglýsing 4.800 kr. m/vsk.
Kveðja, Hrafnhildur.

„FJÖLSKYLDAN Á
FJALLIÐ“
Um allt land eru valin fjöll í þetta verkefni UMFÍ sem gengur út á að hvetja
fólk til að fara í léttar fjallgöngur. Á þessum völdu fjöllum eru staðsettir
gestabókarkassar og fólk getur skráð nöfn sín í gestabók.
Nöfn heppinna göngugarpa eru dregin út og fá þeir glaðning frá UMFÍ.
Einnig eru veittar viðurkenningar fyrir að ganga á flest fjöll.
Héraðssamband Þingeyinga tekur þátt í þessu verkefni 5. árið í röð
og alltaf eru valin tvö fjöll í okkar héraði. Í boði er að fara með í
skipulagða gestabókargöngur á fjöllin, en fólk getur að sjálfsögðu farið
hvenær sem er og jafnvel oftar en einu sinni.

Snartarstaðanúpur á Melrakkasléttu (2 ½ klst.)

ATH!
Til íbúa Þingeyjarsveitar og Skútustaðahrepps
- Breytingar í sorpmálum.
Gámaþjónusta Norðurlands (GÞN) hefur séð um sorphirðu í
sveitarfélögunum í gegnum Sorpsamlag Þingeyinga ehf. undanfarin ár.
Þar sem sveitarfélögin eru ekki lengur aðilar að sorpsamlaginu og
samningur milli þess og GÞN er útrunnin, mun GÞN frá og með 1. júní
2015 annast sorphirðuna milliliðalaust fyrir sveitarfélögin. Ekki verður
veruleg breyting á sorphirðu í fyrstu en sveitarfélögin og GÞN eru að
vinna að þróunarsamnings og nýju sorphirðukerfi sem kynnt verður
íbúum þegar þar að kemur. Þó er vert að vekja athygli á eftirfarandi:

Farið er út fyrir Skörðin að slóðanum upp á Núpinn, um 7 km norðan Kópaskers.
Þar er lagt af stað og gengið eftir slóðanum. Þegar upp á fjallið er komið
er upplagt að ganga vestur á Núpinn til að fá enn betra útsýni.
Gestabókarganga á vegum Ferðafélagsins Norðurslóðar 6. júní - mæting kl. 13:00.



Húsavíkurfjall (2 ½ klst.)



Best er að hafa göngukort, sem fæst í upplýsingarmiðstöðinni í Hvalasafninu
á Húsavík, því leiðin er ekki öll vel merkt með staurum og skiltum.
Hefjið gönguna frá bílaplani við íþróttahúsið á Húsavík og gangið upp götuna
Skálabrekku í norðurátt, en við enda götunnar byrjar hin eiginlega gönguleið,
merkt með staur sem sýnir gönguleið að Húsavíkurfjalli.
Gestabókarganga á vegum HSÞ 13. júní
- mæting kl. 13:00 á bílaplanið við íþróttahúsið.

Móttaka sorps verður hjá GÞN að Hlíðarsmára á Akureyri í stað
móttökustöðvar á Húsavík þar sem sveitarfélögin eru ekki lengur
aðilar að rekstri móttökustöðvarinnar þar.
Íbúar sveitarfélaganna geta þó farið með úrgang og dýrahræ áfram
í móttökustöðina á Húsavík líkt og áður en breytinga er að vænta í
þeim efnum síðar.
Ath. núverandi gámasvæði í sveitarfélögunum verða
í óbreyttri mynd enn sem komið er.

Allar nánari upplýsingar veitir starfsfólk skrifstofu sveitarfélaganna.
Skrifstofa Þingeyjarsveitar, sími: 464 3322
Skrifstofa Skútustaðahrepps, sími: 464 4163

FRÁ OG MEÐ 8. JÚNÍ VERÐUR
HEILSUGÆSLUÞJÓNUSTA Í MÝVATNSSVEIT
EFTIRFARANDI:
Sími 464 0500/ 464 0660 - skiptiborð opið virka daga frá kl. 8:00 -16:00

Heilsugæslustöðin Helluhrauni 17 , Mývatnssveit,
sími 464 0660
Viðtalstímar:
Hjúkrunarfræðingur: Alla virka daga kl 8.30-10
Aðrir tímar eftir samkomulagi upplýsingar og
tímapantanir í síma 464 0660
Læknir: mánudaga e.h. og fimmtudaga f.h. tímapantanir í
síma 464-0501

Símatímar, Hsn á Húsavík – sími 464 0500
Vaktlæknir: á dagvinnutíma virka daga kl 9.15 -10 og 13-13.30
Sími vaktlæknis utan dagvinnutíma: 898 6112
Hjúkrunarfræðingur: endurnýjun lyfja virka daga kl. 9 -10 464 0500

Slys og alvarleg veikindi þar sem bráðrar
þjónustu er þörf – hringið í 112
AFGREIÐSLA
LYFJU
ER OPIN ALLA VIRKA DAGA
MILLI KLUKKAN 9-12 og 13-15

For all accidents and medical
emergencies Call 112

Myvatn Health Center
SUMMER 2015
(from 8th of June)
Health Center Helluhraun 17 , Mývatnssveit, Tel: 464 0660

Nurses consultation hours are
Monday till Friday morning
From 8.30-10
Off hours Consult reservation tel. 464 0660
Doctor: Monday afternoons and Thursday mornings
Consult reservations tel. 464-0501

Health Center at Húsavík
Tel: 464 0500
Switchboard open daily 8 AM – 4 PM
For minor accidents and illnesses
Switchboard open daily 8 AM – 4 PM
At all other times: Doctor on duty. Tel: 898 6112

For all accidents and medical emergencies

Call 112
LYFJA-PHARMACY
IS OPEN: MONDAY-FRIDAY 9-12 and 13-15

