Samþykkt með fjórum atkvæðum fulltrú A lista. Fulltrúar T lista
sátu hjá.

5.Snorraverkefnið 2017 – Styrkur
Tekið fyrir erindi frá Ástu Sól Kristjánsdóttur f.h. stjórnar
Snorrasjóðs, dags. 6. október s.l. þar sem óskað er eftir
fjárstuðningi við Snorraverkefnið sumarið 2017.
Sveitarstjórn samþykkir 25 þús.kr. styrk til verkefnisins.
6.Greið leið ehf. – Árleg hlutafjáraukning
Fyrir fundinum liggur bréf frá Pétri Þór Jónassyni, formanni stjórnar
Greiðrar leiðar ehf. dags. 4. október s.l. þar sem óskað er eftir
árlegri hlutafjáraukningu í félaginu sem er að upphæð 40 millj.kr.
Einnig er óskað eftir að hluthafar staðfesti að þeir falli frá
forkaupsrétti á 1,1 millj.kr. Forkaupsréttur Þingeyjarsveitar er
14,16% .
Sveitarstjórn samþykkir að falla frá forkaupsrétti á 1,1 millj.kr. í
Greiðri leið ehf. Einnig samþykkir sveitarstjórn hlutafjáraukningu
sveitarfélagsins í Greiðri leið ehf. fyrir árið 2016.

7.Reglur vegna veitingu rekstrarleyfa
Veiting rekstrarleyfa og hugmyndir að reglum tekin til umræðu.
Samþykkt að fela sveitarstjóra að vinna málið áfram.

Til kynningar:
a.
Fundargerðir 285. og 286. funda stjórnar Eyþings
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14:41

Frambjóðendur Vinstri grænna þakka íbúum
Norðausturkjördæmis ánægjuleg samskipti í
kosningabaráttunni undanfarnar vikur og góðar móttökur. Við
höfum hitt mikinn fjölda fólks á fundum, vinnustöðum og
förnum vegi. Við bíðum þess spennt að leggja fram krafta
okkar á næsta kjörtímabili í þágu blómlegs atvinnulífs,
dafnandi byggða og betra mannlífs.
Takk fyrir okkur.
Frambjóðendur Vinstri grænna

Kynnið ykkur kosningáherslur Vinstri grænna
www.vg.is
Fylgist með okkur á netinu!
www.vgna.is og á Facebook: vgnais

Kæru íbúar
Okkur í Seiglu – miðstöð sköpunar langar að vekja athygli ykkar
á þeirri handverksaðstöðu sem er í húsinu. Þessi
handverksaðstaða er opin fjóra daga vikunnar fyrir alla. Börn
verða þó að vera í fylgd með fullorðnum. Það sem við höfum eru
ýmis handverkfæri fyrir vinnslu á tré ásamt stærri vélum eins og
borðsög, standborvél og þykktarhefil. Einnig er gott rými til
listmálunar og handavinnu ýmis konar til dæmis saumaskapar og
ullarvinnslu svo eitthvað sé nefnt. Alla þriðjudaga fram að jólum
ætlum við að bjóða uppá handleiðslu í fjölbreyttri handavinnu líkt
og baðsalta- og sápugerð, glerskreytingu og skiltagerð. Nánar
auglýst á fésbókarsíðu Seiglu – líkið við síðuna og fylgist með ☺
Til stendur að halda opinn dag í Seiglu laugardaginn 12.
nóvember frá kl. 13-16 þar sem íbúar geta séð breytingar á
Bókasafni Reykdæla og kynnt sér handverksstofurnar. Takið
daginn frá, flutt verða skemmtileg erindi og boðið uppá léttar
veitingar. Nánar auglýst síðar.
Opnunartími í handverksstofum Seiglu:
Mánudaga kl. 16-20
Þriðjudaga kl. 14-18
Fimmtudaga kl. 16-20
Föstudaga kl. 10-14
Klippið út og geymið opnunartímann ☺
Við höfum fengið góðar gjafir frá íbúum sem nýtast vel en það
má enn bæta við. Eftirtaldir hlutir kæmu að góðum notum:
Föndurblöð, handverksbækur, prjónar, heklunálar, saumnálar af
ýmsum stærðum, títuprjónar, straujárn, saumavél, fataefni og garn
af ýmsum toga og hvaðeina sem ykkur dettur í hug að væri
hagnýtt í handverksstofunum.
Anita og Gunna

Þingeyjarsveitar, tímabundið vegna forfalla og vanhæfis fulltrúa.
Samþykkt samhljóða.

3.Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 12.10.2016
Lögð fram fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 12. október
s.l. Hlynur gerði grein fyrir fundargerðinni sem er í 3 liðum.
1. liður fundargerðar; Hólsvirkjun, aðal- og deiliskipulag.
Sveitarstjórn samþykkir erindið og felur skipulags- og
byggingarfulltrúa að senda Skipulagsstofnun tillögu að breytingu á
aðalskipulagi til athugunar eins og 3. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr.
123/2010 mælir fyrir um. Jafnframt er skipulags- og
byggingarfulltrúa falið að auglýsa samhliða breytingu á aðalskipulagi
og tillögu að deiliskipulagi að lokinni athugun Skipulagsstofnunar á
breytingartillögu aðalskipulagsins.
2. liður fundargerðar; Þingey-Skuldaþingey, tillaga að deiliskipulagi.
Sveitarstjórn samþykkir skipulagslýsinguna og felur skipulags- og
byggingarfulltrúa að leita umsagnar um hana hjá Skipulagsstofnun og
umsagnaraðilum og kynna hana fyrir almenningi eins og 3. mgr.
40.gr. skipulagslaga nr. 123/2010 mælir fyrir um. Einnig skal gerð
grein fyrir aðkomu að svæðinu og að samþykki allra landeigenda á
svæðinu liggi fyrir.
Ragnar Bjarnason lagði fram eftirfarandi tillög:
„Varðandi 3. lið fundargerðar legg ég til að umsókn um stækkun
verslunarinnar verði samþykkt þar sem grenndarkynning hefur farið
fram án athugasemda og aðrar byggingar eru fyrir hendi á svæðinu.“
Oddviti bar breytingartillöguna upp til atkvæða.
Tillagan felld með fjórum atkvæður fulltrúa A- lista gegn einu atkvæði
fulltrúa T-lista. Sigurður Hlynur Snæbjörnsson sat hjá.
Oddviti bar upp til atkvæða að fundargerðin yrði samþykkt að öðru
leyti.
Fundargerðin samþykkt með fimm atkvæðum, Ragnar Bjarnason
greiddi atkvæði á móti.
4. Verkefnisstjórn vegna framkvæmda við Goðafoss
Rætt um verkefni og framkvæmdir við Goðafoss, aukin fjölda
ferðamanna, umfang verkefnisins og framtíðarsýn. Lagt til að skipa
þriggja manna verkefnisstjórn vegna verkefnis Goðafoss og í
framhaldinu verði sett erindisbréf fyrir stjórnina.
Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu um að verkefnisstjórnina
skipi, sveitarstjóri, oddviti og Helga Erlingsdóttur.

Fundargerð
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar
20.10.2016
201. fundur
sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar
haldinn í Kjarna fimmtudagur 20. október 2016 kl. 13:00
Fundinn sátu:
Arnór Benónýsson, Margrét Bjarnadóttir, Árni Pétur Hilmarsson, Heiða
Guðmundsdóttir, Ragnar Bjarnason og Sigurður Hlynur Snæbjörnsson.
Ásvaldur Ævar Þormóðsson forfallaðist á síðustu stundu.
Að auki sat fundinn Dagbjört Jónsdóttir sveitarstjóri sem ritaði fundargerð.
Oddviti setti fund.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dagskrá:
Kjörskrá vegna alþingiskosninganna 2016
Skipun fulltrúa í kjörstjórn Þingeyjarsveitar
Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 12.10.2016
Verkefnisstjórn vegna framkvæmda við Goðafoss
Snorraverkefnið 2017 – styrkur
Greið leið ehf. – árleg hlutafjáraukning
Reglur vegna veitingu rekstrarleyfa – umræða
1. Kjörskrá vegna kosninga til Alþingis
Kjörskrá vegna alþingiskosninganna 29. október n.k. lögð fram og
yfirfarin. Á kjörskrá eru 692 aðilar.
Tveir einstaklingar felldir út af kjörskrá vegna andláts og kjörskrá
breytt sbr. 4. mgr. 27. gr. laga um kosningar til Alþingis nr. 24/2000.
Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að undirrita kjörskrána og veitir henni
fullnaðarheimild til að gera leiðréttingar og úrskurða um
ágreiningsmál sem kunna að koma upp fram að kjördegi vegna
alþingiskosninganna í samræmi við 27. gr. laga um kosningar til
Alþingis. Kjörskráin mun liggja frammi á skrifstofu sveitarfélagsins til
29. október n.k.
2. Skipun fulltrúa í kjörstjórn Þingeyjarsveitar
Tillaga liggur fyrir um að skipa Ingólf Pétursson, Svanhildi
Kristjánsdóttur og Lindu Arnþórsdóttur sem varamenn í kjörstjórn

Kvenfélag Reykdæla
býður öllum íbúum 67 ára og eldri á
félagssvæði sínu upp á fótsnyrtingu hjá Önnu Geirlaugu í
Snyrtipinnanum, Hólavegi 2, föstudaginn 11. nóvember.
Fótsnyrtingin er niðurgreidd af félaginu um 3000 kr.
fyrir hvern einstakling.
Tímapantanir í síma 464 3200 eftir kl.10.00 á daginn.
Stjórnin.

Kæru lesendur og auglýsendur
Hlaupastelpan kemur út á miðvikudögum og
auglýsingum þarf því að skila á mánudögum

fyrir kl. 15:00.☺
Verð hálfsíðu er
Verð heilsíðu er

kr.3.200.-m.vsk
kr.4.300..– m.vsk

hlaupastelpan@isl.is—895-3386

ATH!!!

HAUSTFUNDUR FEBÞ
Haustfundur FEBÞ verður haldinn
mánudaginn 31 oktober 2016 kl 14.30 í
Dalakofanum
ræðum starfsemina mætið sem flest, kaffi á
eftir nýir félagar ávalt velkomnir

STJÓRNIN

Ég tek ekki við
auglýsingum í gegnum
facebook.com

Haustfundur Kvenfélags
Ljósvetninga
„Súpufundur“
verður haldinn laugardaginn 5. nóvember
kl.11:00 í safnaðarheimili Þorgeirskirkju.

Nýir félagar ávallt velkomnir
Hittumst kátar og njótum stundarinnar saman
Stjórnin.

Viskínámskeið í Dalakofanum
12. nóvember kl. 20.
Saga og smökkun viskí með Snorra Guðvarðar
Veistu hvað þú ert að drekka? Þekkir þú söguna? Er viskíið
gullið eða rafgullið? Er það Highland eða Lowland? Hvað er
Speyside og Islay?
Á námskeiðinu verður farið í söguna, upphaf viskíframleiðslu,
svo og þróun til dagsins í dag. Lönd og svæði skoðuð.
Áhersla á Skotland. Smökkun margra mismunandi tegunda.
Verð 7.000 kr. Þátttaka tilkynnist í síma 4643344 í
síðasta lagi 11. nóv

43.tbl.
26. okt

Félagsvist – Ýdalir.

2016
23. árg.

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

Nú ætlum við að spila félagsvist þrjú næstu
þriðjudagskvöld,
1. nóvember, 8. nóvember og 15. nóvember
að Ýdölum klukkan 20.
Mætum hress og höfum gaman af.
Allir velkomnir.
Diddólína.

Jólamarkaður í skóginum.

Leirlist fyrir börn og unglinga
Skemmtileg námskeið í leirlist fyrir börn og unglinga haldin í
Listasmiðjunni á Laugum. Hvert námskeið er 5 skipti og kostar
15.000.- Innifalið er leir, glerungar, brennsla og
síðdegishressing. Unnið er með sköpunargleði og ímyndunarafl
þátttakenda :)
Námskeið 1 hefst mánudaginn 31. október kl. 15:30-17
Námskeið 2 hefst miðvikudaginn 2. nóvember kl. 17-18:30.

Laugardaginn 10. desember n.k. er ætlunin að halda
jólamarkað í Vaglskógi í samstarfi Skógræktarinnar
á Vöglum og handverksfólks í Þingeyjarsveit.
Handverksfólk og aðrir sem áhuga hafa á því að
sýna og selja sínar vörur á markaðnum
vinsamlegast hafið samband við Rúnar í síma/
netfang 896-3112/runar@skogur.is fyrir 10.
nóvember n.k.

Skráning í síma 698 5161 eða netfang anitakg@gmail.com
Anita Karin Guttesen

Takmarkað pláss í boði.
Skógræktin á Vöglum

