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13.9 Jóhanna Björg Jóhannsdóttir, Lúðvík Ragnar Friðriksson
          Ólöf  Kristín Lin Örnólfsdóttir
15.9 Logi Arnarson
16.9 Nadia Hamdan Chentouf, Dawid Pierzchala
18.9	 Gylfi	Hrafnkell	Yngvason,	
  

AFMÆLISBÖRN DAGANA 12.-18.SEPTEMBER

Opnunartími Jarðbaðanna breytist í næstu viku og verður 
10:00-22:00 frá 16. september til 30. september. 

Hefðbundin vetraropnun tekur við 1. október, 12:00-22:00.  
 

Kveðjur úr Jarðböðunum



Við viljum sjá þig  
í Hofi 19. september
Vilt þú hafa áhrif á hvernig fjármunum á Norðurlandi eystra er varið?
Á annað hundrað milljónir á ári eru í pottinum!
Fimmtudaginn 19. september kl. 16–19 fer fram stórfundur um mótun nýrrar 
sóknaráætlunar Norðurlands eystra 2020–2024 í Hömrum í Menningarhúsinu Hofi. 

Sóknaráætlun Norðurlands eystra er sértæk byggðaáætlun fyrir landshlutann 
og jafnframt samheiti yfir samning Eyþings við hið opinbera og sveitarfélög 
innan Eyþings um fjármögnun áhersluverkefna og Uppbyggingarsjóðs 
Norðurlands eystra. Í sóknaráætlun kemur fram stöðumat landshlutans, 
framtíðarsýn, markmið og aðgerðir til að ná þeim markmiðum. Þú finnur allt 
um Uppbyggingarsjóðinn, Sóknaráætlun og áhersluverkefni á eything.is

Markmið fundarins er að draga saman 
áherslur í atvinnumálum, nýsköpun, 
menningarmálum og umhverfismálum 
á Norðurlandi eystra, ásamt því að 
koma fram með tillögur að sértækum 
markmiðum og aðgerðum. 

Léttar veitingar verða í boði og er fundurinn er opinn öllum.

Nánari upplýsingar á eything.is

Afar mikilvægt er að heyra raddir sem flestra og hvetjum 
því atvinnulífið, unga fólkið, fólk í nýsköpun og mennta- og 
menningargeiranum til að mæta og koma sínum hugmyndum 
á framfæri – raunar alla þá sem hafa áhuga. Afurðir fundanna 
verða dregnar saman sem uppistaðan í efnistökum við mótun 
nýrrar sóknaráætlunar Norðurlands eystra 2020-2024.
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Tilnefningar	óskast	til	Umhverfisverðlauna	2019

Kæru sveitungar. Nú er komið að því að auglýsa eftir tilnefningum fyrir 
Umhverfisverðlaunin	2019.	Óskað	er	eftir	tilnefningum	um	einstaklinga,	
fyrirtæki, lögbýli eða stofnun sem eru til fyrirmyndar í umhirðu og 
umgengni	síns	nærumhverfis.
Biðjum við ykkur að horfa í kringum ykkur og senda til okkar tilnefningar 
með rökstuðningi af  hverju viðkomandi hljóti viðurkenningu.

Tilnefningar skal senda á hannakata@vjp.is eða skila inn á hreppskrifstofu 
fyrir	20.	september	n.k.	Umhverfisverðlaun	2018	verða	afhent	á	
Slægjufundi 26. október n.k.
Umhverfisnefnd Skútustaðahrepps
 

 Lokað í stofnunum Skútustaðahrepps 12. september

Vegna sameiginlegs starfsmannadags hjá sveitarfélaginu Skútustaðahreppi 
fimmtudaginn	12.	september	n.k.	verða	allar	stofnanir	lokaðar	þann	dag.	
Þetta á við m.a. um hreppsskrifstofu, grunnskóla og leikskóla en 
íþróttamiðstöðin opnar kl. 16.00 (opið allan daginn fyrir þá sem eru 
með lykilkort).
Skútustaðahreppur

Tímabundin lokun aðgengis í Höfða

Athygli er vakin á því að vegna jarðvegsskipta á aðalgöngustíg í Höfða 
verður lokað fyrir aðgengi í Höfða, frá þjóðvegi, frá og með þriðjudeginum 
8. september n.k. Lokunin verður virka daga, frá kl. 8-18 í um þrjár vikur.
Markmiðið með verkefninu er að greiða aðgengi að Höfða fyrir alla, auka 
öryggi, vernda náttúru, og bæta fræðslugildi staðarins.
Beðist er velvirðingar á þeim óþægindum sem lokunin kann að valda.
 
Skútustaðahreppur



 

Zumba
 

 
 

 

Valērija Kiškurno - 8634436
Zumba leiðbeinandi úr Mývatnssveit

 
 

Námskeiðið hefst 16.september ef næg þátttaka næst.
Verð kr: 10.000,-

 
(Athugið að verkalýðsfélög endurgreiða

yfirleitt hluta námskeiðsgjalds)

 

Seigla - Miðstöð sköpunar
Litlulaugum, 650 Laugum

16.sept - 2.okt
Mán. kl.17-18 / Mið. kl.20-21

Skemmtileg og einföld spor í takt við suðræna tónlist og allir geta tekið þátt.
Mætið í íþróttafötum, íþróttaskóm og með vatnsflösku með ykkur.

Skránin
g á ditt

a@hac.is
  fyrir

 13
.septe

m
ber.

Frír prufutími í Seiglu mánudaginn
9.september kl 17.



Uppskerutilboð
Matarskemmunnar

Gjaldskrá 
Frá og með 1. september 2019 lækkaði gjaldskrá Matarskemmunnar 
um 50% og verður sem hér segir fram til áramóta:

Heill dagur (12 tímar)  kr. 10.000,-
Hálfur dagur (6 tímar)  kr.   6.000,-
Þriggja tíma gjald             kr.   3.500,-

Aðstoð til sjálfsbjargar
Á eftirfarandi dagsetningum verður Gyða Evertsdóttir kjötiðnaðarmaður 
til staðar í Matarskemmunni tilbúin að leiðbeina fólki og aðstoða það við 
að vinna kjöt sitt og ganga frá því í pakkningar. 
Föstudaginn 25. og laugardaginn 26. október.
Föstudaginn 1. og laugardaginn 2. nóvember.

Vetrarforðinn
Á ofangreindum dagsetningum verður einnig boðið uppá þá þjónustu að 
koma með kjöt í Matarskemmunna og fá það fullunnið og frágengið fyrir 
veturinn skv. nánara samkomulagi. 

Áhugasamir	hafi	samband	fyrir	10.	ágúst	n.k.	í	tölvupósti	til	
Gyðu Evertsdóttur, sem jafnframt veitir frekari upplýsingar, á netfangið 
gydaeve@gmail.com 

Matarskemman á Laugum.
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