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15.tbl. 4.árg.

27. apríl 2021

AFMÆLISBÖRN DAGANA 28. APRÍL - 4. MAÍ 
28.4. Eldey Gerda Garðarsdóttir,  Ingibjörg Þorleifsdóttir

1.5. Thelma Líf  Andradóttir,  Jón Dagur Héðinsson
2.5. Emil Birgisson, Stefán Örn Kristjánsson, Guðmundur Þór Birgisson

Jakub Vondruska
3.5. Brynja Ingólfsdóttir, Marge Neissar

4.5. Rósa Emelía Sigurjónsdóttir, Edda Stefánsdóttir, Agnes J. M. Lebeaupin

Bíll til sölu: Ford ranger pallbíll, dísil, ekinn um 198000 km, árgerð 2004, grár 
að lit, skoðaður 22, góður bíll, verð kr. 575.000, upplýsingar í s.8612894

 Við bætum enn í aðgangskortaframboð hjá okkur og bjóðum nú 
aftur upp á klippikort, 5 og 10 skipta kort.
)TTIZ�]XXTô[QVOIZ�]U�IòOIVO[SWZ\�Un�ÅVVI�n�PMQUI[yò]VVQ�WSSIZ��
www.jardbodin.is.
 
Bestu kveðjur frá okkur í Jarðböðunum

Ruslahreinsun 2021 verður 18.maí kl.16.30, nánar auglýst síðar



 

ÍBÚAFUNDIR - ÍBÚAFUNDIR - ÍBÚAFUNDIR 
Um tillögu a� sameiningu Skútusta�ahrepps og �ingeyjarsveitar 

Á fundunum ver�ur fari� yfir tillögu um sameiningu �ingeyjarsveitar og 
Skútusta�ahrepps sem kosi� ver�ur um �ann 5. júní næstkomandi. Kynning á 
tillögunni tekur um klukkustund, a� �ví loknu svara fulltrúar samstarfsnefndar 
og rá�gjafar spurningum íbúa. 

Fundirnir fara fram: 
�ri�judaginn 4. maí kl. 20:00 í Skjólbrekku 
Mi�vikudaginn 5. maí kl. 20:00 í �dölum�

Íbúar geta teki� �átt í fundum me� tvenns konar hætti: 
1. Mætt á fundarsta� - �ar ver�a 20 manna sóttvarnarhólf og nóg af plássi.  
2. Taka �átt í gegnum Zoom e�a horfa á streymi af fundunum á Facebook 
sí�um sveitarfélaganna og á vefsí�unni www.thingeyingur.is. �

Íbúar geta sent inn spurningar til fundarstjóra í gegnum tölvu, síma e�a 
spjaldtölvu á vefsí�unni www.menti.com á me�an fundinum stendur. Í upphafi 
fundar ver�ur gefi� upp lykilor� til a� slá inn á menti.com. �á er hægt a� 
senda inn spurningar e�a sko�a �ær spurningar sem a�rir hafa varpa� fram. 
Hægt er a� grei�a spurningum annarra atkvæ�i sitt og gefa �eim �annig auki� 
vægi og færa framar í spurningarö�inni. 

Einnig ver�ur bo�i� upp á hnitmi�a�ar spurningar úr sal ef �ess gerist �örf. Ef 
einhverjum spurningum er ósvara� í lok fundar ver�a svörin birt á 
thingeyingur.is. 

Nánari uppl�singar og forsendur sameiningartillögu má finna á 
vefsí�unni thingeyingur.is 

Íbúar eru hvattir til �ess a� taka virkan �átt og láta sig máli� var�a og mæta 
uppl�st til kosninga 5. júní 2021.�

 
Valdi� er hjá íbúum!  

 



Starfshlutfall er annars vegar 45% og hins vegar tímavinna eftir !örfum. 
Umsóknarfrestur er til og me" 3. maí nk. 
Umsækjendur !urfa a" hafa ná" 20 ára aldri. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari uppl#singar: Unnur Dóra Einarsdóttir, starf@vinbudin.is – 560 7700.

Vi! óskum eftir jákvæ!u og rösku starfsfólki sem er 
tilbúi! a! veita framúrskarandi og ábyrga "jónustu.

Gildi ÁTVR eru LIPUR! – "EKKING – ÁBYRG!. 
Rá"ningar í stö"ur hjá fyrirtækinu taka mi" af 
!essum gildum.

ÁTVR rekur 50 Vínbú"ir um allt land. Stefna ÁTVR er a" 
vera í hópi bestu !jónustufyrirtækja landsins og fyrirmynd á 
svi"i samfélagsábyrg"ar. Fyrirtæki" vill a" vinnusta"urinn 
sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur !ar sem 
samskipti einkennast af lipur", !ekkingu og ábyrg".

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunarstörfum er kostur
• Jákvæ"ni og rík !jónustulund
• Gó" hæfni í mannlegum samskiptum
• Almenn tölvukunnátta

Helstu verkefni
• Afgrei"sla og !jónusta vi" vi"skiptavini
• Framstilling á vöru og vörume"höndlun
• Umhir"a bú"ar

VÍNBÚ!IN M#VATNI OPNAR FLJÓTLEGA OG "URFA VI!KOMANDI 
A! GETA HAFI! STÖRF UM SVIPA! LEYTI.

Viltu vera me! 
frá byrjun?

N! VÍNBÚ" VI" M!VATN
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29. apríl, milli kl. 18:00 og 20:00 eða á meðan birgðir endast.
Það er velkomið að setjast niður eða taka með. Sama verðið og ávallt,
2.000 kr og 1.000 kr fyrir börn 12 ára og yngri.
Gott er að panta fyrirfram.
 
Bestu kveðjur frá okkur í Jarðböðunum
 

59. fundur sveitarstjórnar verður haldinn í Skjólbrekku, 
28. apríl 2021 og hefst kl. 09:15

Dagskrá:
Almenn mál
�������������.ZIUS^¥ULITMaÅ�NaZQZ�VQò]ZL¥TQVOIZPWT]�^Qò�3Z�Æ]
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3. 2104018 - Reykjahlíð 3 lóðastofnun
4. 2103043 - Skútahraun 18 - Breyting á byggingarreit
5. 2103042 - Helluhraun 18 - stækkun á lóð
6. 2104017 - Haganes lóðastofnun
7. 2103007 - Staða skólastjóra Reykjahliðarskóla
8. 2009005 - Nefndastarf  Skútustaðahrepps
9. 1611024 - Skýrsla sveitarstjóra
��������������=UP^MZÅ[[\WNV]V���;IU[\IZN �WO�[IUZnò
11. 1910018 - Menningarmiðstöð Þingeyinga - Fundargerðir
12. 1710023 - Flugklasinn Áfangaskýrsla
13. 2005014- Greið leið ehf. Aðalfundarboð

 Fundargerðir til staðfestingar
14. 1611045 - Skólanefnd Fundargerðir
15. 1611022 - Skipulagsnefnd: Fundargerðir
16. 1911003 - Stýrihópur Hamingjunnar - Fundargerðir

Húsöndin kemur út í næstu viku, þriðjudaginn 4.maí, en fer 
[^W�y�[I]òJ]ZòIZTMaÅ�NZIU�\QT����UIy��
Bestu kveðjur, Arnþrúður


