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

6. tbl. 1. árg. miðvikudagur 6. maí 2009

Afmælisbörn dagana 14. maí — 20. maí:
14.
15.

Bjarni Þór Gunnarsson, Karl Viðar Pálsson,
Björn G. Yngvason,

18.

Egill Freysteinsson, Jón Ásgeir Þorláksson,

19.

Hrafnhildur Kristjánsdóttir.

Uppskriftabókin
,,Eftirlætið okkar” til sölu!
Kæru Mývetningar
Við nemendur í 9. og 10. bekk í Reykjahlíðarskóla erum búin
að gera uppskriftabók sem er til sölu í Strax og í Jarðböðunum.
Þetta er lokahnykkurinn á fjáröflun okkar vegna
skólaferðalagsins í vor.
Bókin kostar kr. 2.000.- og inniheldur eftirlætisuppskriftirnar
okkar.
Við viljum þakka ykkur allan stuðninginn í vetur sem gerir
okkur kleift að komast í þetta ferðalag.
Takk, takk.

Til sölu eru notuð heimilistæki:
Kæliskápur, AEG Ecoline hæð 155 cm.
Uppþvottavél ASEA Cylinda 1302 Scandic.
Frystikista GRAM 400 lítra.
Tækin eru gömul og væntanlega á góðu verði.
Birkir Fanndal sími: 894 0781.

Viljum minna á aðalfund
Golfklúbbs Mývatnssveitar sem haldinn
verður á morgun, miðvikudag 13. maí
kl. 20.00 í björgunarstöðinni við Múlaveg.
Félagsmenn hvattir til að mæta.
Nýir félagar velkomnir.
Stjórn GKM.

Tilkynning frá Sólsetrinu.
Vegna útleigu á húsnæðinu sem hýst hefur
Sólsetrið, breytist starfsemin frá og með 15. maí
og verður eingöngu úti við í sumar.
Ætlunin er að hittast við Samkaup/Strax kl. 20:00 einu sinni í
viku og eyða einni kvöldstund saman í útiveru og hreyfingu og
verður fyrsta skiptið miðvikudagskvöldið 13. maí.
Reynt verður að hafa eitthvað við allra hæfi t.d. farið í gönguferðir,
hjólaferðir eða eitthvað álíka skemmtilegt.
Er þetta kjörið tækifæri fyrir alla í fjölskyldunni að eiga saman
skemmtilega kvöldstund og hreyfa sig líka.
Sleppum Facebook og styrkjum fjölskylduböndin.
Óli Þröstur, Illugi Már, Lára og Þorgeir.

MÝVAT.

Sveitarstjórn Skútustaðahrepps.
58. fundur
að Hlíðavegi 6, 14. maí 2009, kl. 13:30.
DAGSKRÁ:
1. Fundarsetning.
2. Erindi frá sýslumanni v/endurnýjunar á rekstrarleyfi til
handa Þuríði Helgadóttur f.h. Voga ferðaþjónustu ehf.
3. Erindi frá sýslumanni v/endurnýjunar á rekstrarleyfi, á
einkaheimili til handa Þuríði Helgadóttur, Björk.
4. Erindi frá sýslumanni v/endurnýjunar á rekstrarleyfi til
handa Pétri Gíslasyni f.h. Lake View ehf.
5. Erindi frá sýslumanni v/endurnýjunar á rekstrarleyfi, á
einka heimili til handa Héðni Sverrissyni, Geiteyjarströnd 1.
6. Fundargerð byggingarnefndar dags. 28. apríl.
7. Erindi frá Landgræðslu ríkisins, styrkbeiðni
v/verkefnisins Bændur græða landið.
8. Fundargerð umhverfisnefndar dags. 11. maí.
9. Fundargerð veitnanefndar dags. 12. maí.
Til kynningar.
Fundargerð aðalfundar DA dags. 29. apríl.
Fundargerð stjórnar Sambands ísl. sveitarfél. dags. 29. apríl.

Fundargerð

MÝVAT.

Sveitarstjórn Skútustaðahrepps
56. fundur
að Hlíðavegi 6, 16. apríl 2009, kl. 13:30.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

DAGSKRÁ:
Fundarsetning.
Erindi frá sýslumanni v/endurnýjunar á rekstrarleyfi á
einkaheimili til handa Ástu Þ. Lárusdóttur, Skútustöðum 2b.
Erindi frá sýslumanni v/endurnýjunar á rekstrarleyfi til handa
Páli Lárusi Sigurjónssyni f.h. Hótels Gígs.
Erindi frá sýslumanni v/endurnýjunar á rekstrarleyfi til handa
Finni Sigfúsi Illugasyni f.h. Ferðaþjónustunnar Bjargi ehf.
Erindi frá sýslumanni v/endurnýjunar á rekstrarleyfi á
einkaheimili til handa Hólmfríði Ásdísi Illugadóttur, Helluhrauni 13.
Framlagning kjörskrár vegna alþingiskosninga 25. apríl 2009.
Erindi frá umhverfisráðuneyti dags. 3. apríl v/ stækkunar
Vatnajökulsþjóðgarðs.
Fulltrúi á aðalfund Hvamms 29. apríl n.k.
Fulltrúi á aðalfund Menningarmiðstöðvar Þingeyinga.
Til kynningar.
Fundargerð stjórnar Eyþings dags. 16. mars.
Fundargerð stjórnar Sambands ísl. sveitarfél. dags. 26. mars.
Fundargerð stjórnar Hvamms dags. 31. mars.

Mættir: Margrét Hólm Valsdóttir, Ingunn Guðbjörnsdóttir, Kristján Stefánsson,
Dagbjört Bjarnadóttir, Elín Steingrímsdóttir.

1.

Fundarsetning.
Oddviti setti fund og óskaði eftir að máli 9, yrði bætt á dagskrána.
Samþykkt samhljóða.

2.

Erindi frá sýslumanni v/endurnýjunar á rekstrarleyfi á einkaheimili til handa Ástu Þ. Lárusdóttur, Skútustöðum 2b.
Með bréfi dags. 31. mars er óskað umsagnar sveitarstjórnar á endurnýjuðu leyfi til handa Ástu Þ. Lárusdóttur til reksturs gistingar á einkaheimili að Skútustöðum 2b.
Erindinu er frestað vegna formgalla.

3.

Erindi frá sýslumanni v/endurnýjunar á rekstrarleyfi til handa
Páli Lárusi Sigurjónssyni f.h. Keahótela.
Með bréfi dags. 30. mars er óskað umsagnar sveitarstjórnar á endurnýjuðu leyfi til handa Páli Lárusi Sigurjónssyni f.h. Keahótela til
reksturs Hótels Gígs, Skútustöðum, flokkur V.
Sveitarstjórn gerir fyrir sitt leyti ekki athugasemdir við að leyfið verði
veitt.

4.

Erindi frá sýslumanni v/endurnýjunar á rekstrarleyfi til handa
Finni Sigfúsi Illugasyni f.h. Ferðaþjónustunnar Bjargi ehf.
Með bréfi dags. 30. mars er óskað umsagnar sveitarstjórnar á endurnýjuðu leyfi til handa Finni Sigfúsi Illugasyni f.h. Ferðaþjónustunnar
Bjargi ehf til reksturs gistingar á Bjargi, flokkur II.
Sveitarstjórn gerir fyrir sitt leyti ekki athgasemdir við að leyfið verði
veitt.

5.

Erindi frá sýslumanni v/endurnýjunar á rekstrarleyfi á einka
heimili til handa Hólmfríði Ásdísi Illugadóttur, Helluhrauni 13.
Með bréfi dags. 26. mars er óskað umsagnar sveitarstjórnar á endurnýjuðu leyfi til handa Hólmfríði Ásdísi Illugadóttur til reksturs gistingar á einkaheimili að Helluhrauni 13, flokkur I.
Sveitarstjórn gerir fyrir sitt leyti ekki athugasemdir við að leyfið verði
veitt.

6.

Framlagning kjörskrár vegna alþingiskosninga
25. apríl 2009.
Kjörskrá liggur nú frammi almenningi til sýnis. Á kjörskrá eru 297,
141 kona
og 156 karlar. Berist ekki athugasemdir við kjörskrána eins og hún
liggur fyrir
felur sveitarstjórn sveitarstjóra að undirrita hana og afhenda kjörnefnd.

7.

Erindi frá umhverfisráðuneyti dags. 3. apríl v/ stækkunar
Vatnajökulsþjóðgarðs.
Með bréfi dags. 3. apríl eru kynnt áform umhverfisráðuneytisins um
stækkun Vatnajökulsþjóðgarðs innan skipulagsmarka Skútustaðahrepps.
Áformað er að stækkunin verði staðfest af ráðherra 16. apríl n.k. Með
bréfinu er ráðuneytið að óska eftir samþykki Skútustaðahrepps fyrir því að
landsvæði sunnan og vestan Herðubreiðar verði hluti þjóðgarðsins. Nefnt
landsvæði er innan þjóðlendu samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar frá 6.
júní 2008. Þá hafa afréttareigendum á svæðinu verið kynnt þessi áform og
leitað eftir samþykki þeirra en gert er ráð fyrir að búfjárbeit verði áfram
heimil innan afréttarlandsins. Málið hefur einnig verið unnið í samstarfi
við stjórn og svæðisráð þjóðgarðsins sem sveitarfélögin á svæðinu eiga
aðild að.
Umhverfisráðuneytið óskaði eftir svari sveitarfélagsins eigi síðar en 14.
apríl. Erindið barst í dymbilvikunni og því einungis þrír vikir dagar til
stefnu. Sveitarstjórn ákvað að bregðast skjótt við og samþykkti erindið
með tölvupósti fyrir tilskilinn tíma.
Sveitarstjórn leyfir sér að vænta þess að í framtíðinni njóti
Skútustaðahreppur sama afgreiðsluhraða hjá umhverfisráðuneytinu
eins og ráðuneytið nýtur hjá sveitarfélaginu.

8.

Fulltrúi á aðalfund Hvamms 29. apríl n.k.
Fulltrúi Skútustaðahrepps verður Guðrún María Valgeirsdóttir.

9.

Fulltrúi á aðalfund Menningarmiðstöðvar Þingeyinga 28. apríl n.k.
Fulltrúi Skútustaðahrepps verður Margrét Hólm Valsdóttir.

Fleira ekki gert.
Fundi slitið.
Margrét Hólm Valsdóttir,
Ingunn Guðbjörnsdóttir,
Kristján Stefánsson,
Dagbjört Bjarnadóttir,
Elín Steingrímsdóttir.

Fundargerð

MÝVAT.

Sveitarstjórn Skútustaðahrepps
57. fundur
að Hlíðavegi 6, 30. apríl 2009, kl. 13:30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DAGSKRÁ:
Fundarsetning.
Erindi frá sýslumanni v/endurnýjunar á rekstrarleyfi til handa
Ástu Þ. Lárusdóttur, Skútustöðum 2b, var frestað á síðasta fundi.
Erindi frá sýslumanni v/endurnýjunar á rekstrarleyfi til handa
Stefáni Gunnarssyni f.h. Jarðbaðanna ehf.
Fulltrúi á aðalfund Grand Hótels Mývatns, 30. apríl.
Fulltrúi á aðalfund Sorpsamlags Þingeyinga 6. maí.
Rauði kross Íslands skyndihjálparhópur á Norðurlandi, styrkbeiðni.
Umhverfismál í Mývatnssveit.
Greiðsla fyrir unninn ref, hlaupadýr.
Til kynningar.
Fundargerð Heilbrigðisnefndar Ne dags. 1. apríl.
Fundargerð stjórnar Dvalarheimilis aldraðra dags. 16. apríl.
Bréf Bændasamtaka Íslands dags. 15. apríl.

Mættir: Margrét Hólm Valsdóttir, Ingunn Guðbjörnsdóttir, Kristján Stefánsson,
Dagbjört Bjarnadóttir, Böðvar Pétursson.
1. Fundarsetning.
Oddviti setti fund og óskaði eftir að málum 7. og 8. yrði bætt á
dagskrána.
Samþykkt samhljóða.

2.

Erindi frá sýslumanni v/endurnýjunar á rekstrarleyfi til handa Ástu
Þ. Lárusdóttur, Skútustöðum 2b, var frestað á síðasta fundi.
Með bréfi dags. 31. mars er óskað umsagnar sveitarstjórnar á endurnýjuðu leyfi til handa Ástu Þ. Lárusdóttur til reksturs gistingar á einkaheimili að Skútustöðum 2b.
Erindinu var frestað vegna formgalla.
Leiðrétt erindi hefur borist dags. 27. apríl. Til viðbótar við leyfi til
reksturs gistingar á einkaheimili er óskað eftir endrnýjun á leyfi til
reksturs gistingar í gistiskála.
Sveitarstjórn gerir fyrir sitt leyti ekki athugasemdir við að leyfið verði
veitt.
3.

Erindi frá sýslumanni v/endurnýjunar á rekstrarleyfi til handa
Stefáni Gunnarssyni f.h. Jarðbaðanna ehf.
Með bréfi dags. 22. apríl er óskað umsagnar sveitarstjórnar á endurnýjuðu leyfi til handa Stefáni Gunnarssyni f.h. Jarðbaðanna ehf. til veitingareksturs á starfsstöð félagsins við Jarðbaðshóla.
Sveitarstjórn gerir fyrir sitt leyti ekki athugasemdir við að leyfið verði
veitt.

4.

Fulltrúi á aðalfund Grand Hótels Mývatns, 30. apríl.
Fulltrúi Skútustaðahrepps verður Kristján Stefánsson.

5.

Fulltrúi á aðalfund Sorpsamlags Þingeyinga 6. maí.
Fulltrúi Skútustaðahrepps verður Böðvar Pétursson, til vara Kristján
Stefánsson.

6.

Rauði kross Íslands skyndihjálparhópur á .orðurlandi, styrk
beiðni.
Samkvæmt samkomulagi sem undirritað var í apríl 2002 milli almannavarnardeildar ríkislögreglustjóra, Rauða kross Íslands og Slysavarnarfélagsins Landsbjargar urðu umtalsverðar breytingar frá fyrri samningi.
Verkefni Rauða kross Íslands eru betur skilgreind. Mikið er lagt upp úr
skyndihjálp bæði kennslu til almennings og þekkingu deildafólks. Samkvæmt samkomulaginu á deildafólk að vera í stakk búið til að sinna
almennri skyndihjálp og 1. stigs áfallahjálp þegar á þarf að halda. Fyrir
tæpum þremur árum var stofnaður sérstakur skyndihjálparhópur deilda á
Norðurlandi. Í fyrstu var áhersla lögð á bóklegan þátt fræðslunnar, en sl.
ár hefur mest kapp verið lagt á verklegar æfingar. Í febrúar s.l. luku 11
félagar úr hópnum svonefndu „vettvangsnámi“ (first-responder).
Skyndihjálparhópurinn er í viðræðum við lögreglu og Slökkvilið
Akureyrar um stofnun útkallshóps sem vera á til aðstoðar og veita
neyðaraðstoð þolenda á vettvangi bruna og annara alvarlegra atburða.
Hópurinn er skipaður sjálfboðaliðum allt frá Kópaskeri til Sauðárkróks
og eru félagar í hópnum á milli 15 og 20. Ekki er vafi á því að jafn vel
þjálfaður útkallshópur er mikilvægur ef til stórslyss kemur og ekki er
síður almennt öryggi í því að hafa vel þjálfað skyndihjálparfólk í sínu
nærumhverfi.

Mikill kostnaður fellst í því að halda við svona vel þjálfuðum hópi þó
svo að hann sé skipaður sjálfboðaliðum sem gefa allan sinn tíma hafa
deildir á Norðurlandi engu að síður lagt út í mikinn kostnað vegna þess.
Ástæða þess að óskað er eftir fjárstuðningi er sú að skyndihjálparhópinn vantar búnað og ekki síst einkennisklæðnað, ekki bara sem hlífðarfatnað heldur ekki síður vegna mikilvægis þess að hópurinn sé vel auðkenndur á vettvangi.
Sveitarstjórn samþykkir styrk kr. 50. þús.
Dagbjört tók ekki þátt í afgreiðslu málsins.
7. Umhverfismál í Mývatnssveit.
Borist hefur bréf frá Ásdísi Illugadóttur og Sólveigu Jónsdóttur þar sem
þær hvetja sveitarstjórn til að leita leiða til úrbóta í umhverfis- og
umgengnismálum í sveitinni.
Sveitarstjórn samþykkir að beina erindinu til umhverfisnefndar jafnframt því sem óskað er eftir að nefndin sjái um skipulag ruslahreinsunar
þetta árið.
8. Greiðsla fyrir unninn ref, hlaupadýr.
Þar sem misjöfn sjónarmið hafa verið uppi um hvort öðrum en ráðnum
refaskyttum séu greidd verðlaun fyrir unna refi í Skútustaðahreppi
leggur Böðvar Pétursson fram eftirfarandi tillögu:
„Öllum þeim sem koma með löglega unna refi, skv. skilgreiningu veiðistjórnunarsviðs Umhverfisstofnunar, verði greidd verðlaun fyrir þau dýr
skv. gjaldskrá sömu stofnunar. Jafnframt legg ég til að þessi ráðstöfun
verði látin gilda frá og með 1. janúar 2009.“
Þá er og vakin athygli á ákvæði í 7. gr. reglugerðar nr. 437/1995 um refa
og minkaveiðar en þar segir m.a.: „Ekki má láta hunda hlaupa um á
greni á grenjatíma né hafa þar óþarfa umgang.“
Samkvæmt 5. gr. sömu reglugerðar telst grenjatími vera frá 1. maí til 31.
júlí.
Sveitarstjórn samþykkir tillöguna.

Fleira ekki gert.
Fundi slitið.
Margrét Hólm Valsdóttir,
Ingunn Guðbjörnsdóttir,
Kristján Stefánsson,
Dagbjört Bjarnadóttir,
Böðvar Pétursson.

Rennibrautarfjáröflunarfjölskylduhátíð!
Við, Hár-Ellý (nýstúdent og 40 ára) og Sigurgeir á Völlum (70 ára),
höfum tekið höndum saman um að halda saman upp á útskriftina og
samtals 110 ára afmæli okkar með glæsilegri fjölskylduhátíð við
sundlaugina á Laugum á uppstigningardag, fimmtudaginn
21. maí 2009 milli kl. 15-17.

Hoppukastalar í boði Garðars Héðinssonar
í Laxárvirkjun.
Uppboð í umsjón Stefáns í Hólkoti.
Grillaðar pylsur, drykkir og nammi.
Við frábiðjum okkur gjafir til okkar persónulega en á staðnum verður söfnunarbaukur fyrir sjóð þann sem ætlað er að renna til fjármögnunar á rennibraut fyrir
sundlaugina. Einnig má leggja beint inn á reikning söfnunarinnar í Sparisjóði
Suður-Þingeyinga: 1110-05-402638, kt.: 040269-4609.
Fjáröflun dagsins verður annars þannig að selt verður sérstaklega í laugina og
hoppukastalana – eitt verð fyrir barn = 500 kr. (gildir bæði í hopp og sund) og
1.000 kr. í sund fyrir fullorðna. Allur aðgangseyrir rennur óskiptur í rennibrautarsjóðinn en Þingeyjarsveit leggur til aðganginn að sundlauginni án endurgjalds
þennan dag.

Allir velkomnir
Þingeyingar – koma svo!
Hlökkum til að sjá ykkur,
Ellý og Sigurgeir.

Kæru lesendur.
Mýflugan kemur út á miðvikudögum.
Auglýsingar þurfa að berast fyrir kl. 14.00 á þriðjudögum.
Netfang: myflugan@emax.is

Verðskrá:
1/3 auglýsing 1.870 kr.
1/2 auglýsing 2.620 kr.
1/1 auglýsing 3.360 kr.
Kveðja, Hrafnhildur.

