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Sælir og blessaðir kæru Mývetningar um land allt.
Hér er síðasti pistillinn fyrir sumarfrí en sveitarstjórn
tekur nú 6 vikna sumarfrí og kemur aftur saman til
fundar 22. ágúst n.k. samkv. fundadagatali 2018.

Í laugardagsgöngu í lok febrúar með Finni, Auði, Rósu og Agli.

Finns Baldurssonar minnst
Í upphafi sveitarstjórnarfundar í morgun var
eftirfarandi bókað: „Sveitarstjórn vottar
aðstandendum Finns Baldurssonar dýpstu samúð.
Sviplegt fráfall hans er áfall fyrir okkur öll. Finnur
starfaði um áratugaskeið í kjörstjórn
Skútustaðahrepps ásamt því að sinna ýmsum
félagsstörfum í sveitarfélaginu af stakri prýði. Á
sama tíma og við syrgjum góðan vin minnumst við
Finns með gleði í hjarta fyrir þann einstaka lit sem
hann gaf lífinu með sögum, vísum, vinskap og
góðmennsku sinni”.
Þessu til viðbótar vil ég segja að Finnur er einhver
eftirminnilegasti karakter sem ég hef kynnst hér í
sveit. Samviskusamur og skemmtilegur maður sem
ég átti einstaklega gott samstarf við hvort sem var á
vettvangi sveitarstjórnarmála eða á spjallinu í
Jarðböðunum eða kaffistofu hreppsins.

Skuldlaust sveitarfélag
Á fundi sveitarstjórnar í morgun lögðu sveitarstjóri
og oddviti fram minnisblað um uppgreiðslu lána og
fjárvörslu vegna söluhagnaðar á hlut
sveitarfélagsins í Jarðböðunum hf. Langtímaskuldir
sveitarfélagsins eru tæpar 35 m.kr. og samanstendur af tveimur lánum hjá Íbúðalánasjóði og eitt
hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Tekið var mið af
minnisblaði sveitarstjóra dags. 3. okt. 2017 sem lagt
var fyrir sveitarstjórn. Í samræmi við minnisblaðið er
lagt til að sveitarfélagið greiði upp langtímaskuldir
og verði þar af leiðandi skuldlaust, hluti af
hagnaðinum fari í innviðauppbyggingu og leitað
verði tilboða til fjármálastofnana um fjárvörslu þar
sem markmiðið er að hámarka ávöxtun án þess að
taka áhættu með fjármuni sveitarfélagsins þar sem
um fjórðungur af söluhagnaðinum fari í varasjóð.
Sveitarstjórn samþykkti tillöguna samhljóða.
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Þessu tengt þá fór sveitarstjóri yfir fjárfestinga- og
framkvæmdaáætlun ársins 2018. Samkvæmt
fjárhagsáætlun 2018 eru áætlaðar 47 m.kr. vegna
malbikunarframkvæmda, umferðaröryggisáætlunar
og gatnagerðar við Reykjahlíðarskóla í ár. Þar sem
kostnaður við malbikunarframkvæmdir var að hluta
vanáætlaður og einnig til að ljúka við framkvæmdir
og flýta hluta af þeim sem áætlað var að fara í á
næsta ári, var óskað eftir viðauka við fjárhagsáætlun 2018.Sveitarstjórn samþykkti tillöguna samhljóða
sem er í samræmi við samþykkt sveitarstjórnar um
innviðauppbyggingu í kjölfar sölunnar á hlut sveitarfélagsins í Jarðböðunum. Viðauki að upphæð 29.5
m.kr. verður fjármagnaður með handbæru fé.
Kosið í fastanefndir, ráð og aðalfundi
Á fundi sveitarstjórnar var kosið í fastanefndir, ráð
og fulltrúa á aðalfundi. Fastanefndirnar eru sex líkt
og áður en sveitarstjórn ákvað að stokka upp þrjár
þeirra og færa verkefni þeirra á milli.
- Atvinnumálanefnd verði atvinnumála- og
framkvæmdanefnd.
- Félags- og menningarmálanefnd verði velferðarog menningarmálanefnd.
- Skólanefnd verði skóla- og félagsmálanefnd.
Óbreyttar verði landbúnaðar- og girðinganefnd,
skipulagsnefnd og umhverfisnefnd.
Sveitarstjórn samþykkti tillöguna samhljóða og felur
oddvita og sveitarstjóra að leggja fram drög að
breytingum um stjórn og fundarsköp sveitarstjórnar
Skútustaðahrepps og erindisbréfum nefnda fyrir
næsta sveitarstjórnarfund.
Eftirtaldir voru kjörnir í fastanefndir:
Atvinnumála- og framkvæmdanefnd
Aðalmenn:
Anton Freyr Birgisson H-listi
Heiða Halldórsdóttir H-listi
Friðrik Jakobsson H-listi
Sigurbjörn R. Björgvinsson N-listi
Edda Hrund Guðmundsdóttir H-listi
Varamenn:
Guðmundur Þór Birgisson H-listi
Hallgrímur Páll Leifsson H-listi
Kristján Sævarsson H-listi
Sólveig Erla Hinriksdóttir N-listi
Arnheiður R. Almarsdóttir H-listi

Landbúnaðar- og girðinganefnd
Aðalmenn:
Böðvar Pétursson H-listi
Halldór Árnason H-listi
Álfdís Sigurveig Stefánsdóttir N-listi
Varamenn:
Jóhanna Björg Jóhannsdóttir H-listi
Egill Freysteinsson H-listi
Hermann Kristjánsson N-listi
Skóla- og félagsmálanefnd
Aðalmenn:
Alma Dröfn Benediktsdóttir H-listi
Arnar Halldórsson H-listi
Þuríður Pétursdóttir H-listi
Sylvía Ósk Sigurðardóttir N-listi
Helgi Arnar Alfreðsson H-listi
Varamenn:
Linda Björk Árnadóttir H-listi
Þuríður Helgadóttir H-listi
Helgi Héðinsson H-listi
Þórhalla B. Jónsdóttir N-listi
Elísabet Sigurðardóttir H-listi
Skipulagsnefnd
Aðalmenn:
Arnþrúður Dagsdóttir H-listi
Selma Ásmundsdóttir H-listi
Pétur Snæbjörnsson H-listi
Agnes Einarsdóttir N-listi
Birgir Steingrímsson H-listi
Varamenn:
Hinrik Geir Jónsson H-listi
Margrét Halla Lúðvíksdóttir H-listi
Hólmgeir Hallgrímsson H-listi
Jóhanna Njálsdóttir N-listi
Bergþóra Kristjánsdóttir H-listi
Umhverfisnefnd
Aðalmenn:
Jóhanna Katrín Þórhallsdóttir H-listi
Sigurður Guðni Böðvarsson H-listi
Arna Hjörleifsdóttir H-listi
Ólöf Þ. Hallgrímsdóttir N-listi
Ragnar Baldvinsson H-listi
Varamenn:
Bergþóra Hrafnhildardóttir H-listi
Aðalsteinn Dagsson H-listi
Bergþóra Kristjánsdóttir H-listi
Ingi Þór Yngvason N-listi
Sigurður Erlingsson H-listi
Velferðar- og menningarmálanefnd
Aðalmenn:
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Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir H-listi
Dagbjört Bjarnadóttir H-listi
Sæmundur Þór Sigurðsson H-listi
Jóhanna Njálsdóttir N-listi
Ólafur Þ. Stefánsson H-listi
Varamenn:
Jóhanna Jóhannesdóttir H-listi
Eva Humlova H-listi
Kristveig Halla Guðmundsdóttir H-listi
Ásdís Illugadóttir N-listi
Arnþrúður Dagsdóttir H-listi

Ráðgjafanefnd um friðlýst svæði
Sigurður Guðni Böðvarsson

Eftirtaldir voru kjörnir í ráð og á aðalfundi:
Kjörstjórn
Aðalmenn:
Edda Stefánsdóttir
Friðrik Lange
Elín Steingrímsdóttir
Varamenn:
Hrafnhildur Geirsdóttir
Þorlákur Páll Jónsson
Agla Rögnvaldsdóttir
Brunavarnanefnd - Sameiginleg með Þingeyjarsveit
Aðalmaður: Sveitarstjóri
Varamaður: Helgi Héðinsson
Fulltrúaráð Héraðsnefndar Þingeyinga
Aðalmenn: Helgi Héðinsson, Elísabet Sigurðardóttir
Varamenn: Sigurður Guðni Böðvarsson, Dagbjört Bjarnadóttir
Menningarmiðstöð Þingeyinga
Aðalmaður: Sigurður Böðvarsson
Varamaður: Dagbjört Bjarnadóttir
Barnaverndarnefnd Þingeyinga, fulltrúi Skútustaðahrepps
Nína Björg Sæmundsdóttir
Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga, fulltrúi Skútustaðahrepps
Helgi Héðinsson
Náttúruverndarnefnd Þingeyinga, fulltrúi Skútustaðahrepps
Arna Hjörleifsdóttir
Aðalfundur Eyþings
Aðalmenn: Helgi Héðinsson, sveitarstjóri
Varamenn:
Dagbjört Bjarnadóttir, Margrét Halla Lúðvíksdóttir
Samband íslenskra sveitarfélaga
Aðalmaður: Helgi Héðinsson
Varamaður: Sveitarstjóri
Hvammur - Dvalarheimili aldraðra sf.
Aðalmaður: Sigurður Böðvarsson
Varamaður: Dagbjört Bjarnadóttir
Grenjaskyttur
Ingi Þór Yngvason. Gunnar Rúnar Pétursson
Fjallskilastjóri
Birgir V. Hauksson

Ærslabelgurinn slær í gegn
Nú er lokið við að setja upp svokallaðan
ÆRSLABELG á lóð Reykjahlíðarskóla eða nánar
tiltekið vestan megin við sparkvöllinn. Mikil
eftirvænting hefur ríkt hjá ungviðinu að fá
ærslabelginn og krakkarnir voru ekki lengi að skella
sér á belginn þegar hann var klár. Unnið verður að
frágangi í kringum belginn á næstu dögum og
verður jafnframt sett upp skilti með reglum.
Ærslabelgurinn verður aðgengilegur frá kl. 09:00 á
morgnana til kl. 22:00 á kvöldin í sumar en á
nóttunni er loftið tekið af samkvæmt tímastilli. Þá
verður loftið tekið af belgnum í mikilli rigningu.
Við hetjum alla krakka og fullorðna líka til þess að
skella sér á ærslabelginn í sumar.

Malbikunarframkvæmdir í Klappahrauni.
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Malbikunarframkvæmdir ganga vel
Fyrri hluti malbikunarframkvæmda í sumar hafa
gengið vel undanfarna daga. Búið er að malbika
nýju götuna Klappahraun ásamt Hlíðavegi og
Múlavegi. Fljótlega verður svo farið í að ganga frá
og malbika gangstéttir en það fer eftir verkefnastöðu
verktaka hvenær það klárast. Seinna í sumar verður
svo farið í ljúka þeim malbikunarverkefnum sem
standa út af borðinu.
Kæru Landverndar og Fjöreggs vísað frá
Á fundi sveitarstjórnar var lagður fram úrskurður frá
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála dags.
19. júní 2018 þar sem nefndin vísar frá kæru
Fjöreggs, félags um náttúruvernd og heilbrigt
umhverfi í Mývatnssveit, og Landvernd,
landgræðslu- og umhverfisverndarsamtökum
Íslands, um athafnaleysi sveitarstjórnar
Skútustaðahrepps og á ákvörðunum hennar um
útgáfu framkvæmdaleyfis 22. september 2002 og
16. september 2004. Lagt er fyrir sveitarstjórn
Skútustaðahrepps að svara erindi kærenda frá 7.
október 2016. Fram kemur í niðurstöðu
úrskurðarnefndarinnar að grundvöllur þessa máls
hafi breyst nokkuð frá því kæra barst
úrskurðarnefndinni .

hátíðarhöldunum í Höfða. Þess má geta að dóttir
Hildu, Emilíana Brynjúlfsdóttir, var fjallakonan á
Húsavík á þjóðhátíðardegi okkar.

Lárus Björnsson í áhaldahúsinu og Davíð Örvar Hansson
starfsmaður Umhverfisstofnunar í Mývatnssveit við flokkunarílátin við
Mývatnsstofu.

Flokkunarílát fyrir sorp sett við helstu
ferðamannastaði við Mývatn
Skútustaðahreppur í samstarfi við Umhverfisstofnun
hefur í tilraunaskyni í sumar sett upp flokkunarílát
fyrir sorp á fimm vinsælum ferðamannastöðum við
Mývatn. Um er að ræða Skútustaði, Höfða,
Dimmuborgir, við Mývatnsstofu og á
Grímsstaðaútsýnispalli. Um þróunarverkefni er að
ræða. Verða tvö flokkunarílát á hverjum stað, annað
fyrir almennt sorp og hitt fyrir pappír og plast.
Skútustaðahreppur festi kaup á flokkunarílátunum
og starfsmenn Umhverfisstofnunar sjá um að tæma
þau reglulega. Reynslan sem fæst af þessu verkefni
verður metin í haust og tekin ákvörðun um
framhaldið.
Sumarlokun hreppsskrifstofu
Hreppsskrifstofa Skútustaðahrepps verður lokuð
vegna sumarleyfa frá 2.-9. júlí n.k. Opnað verður að
nýju þriðjudaginn 10. júlí n.k. Við minnum á að
ýmsar hagnýtar upplýsingar er að finna á vef
sveitarfélagsins.

HRÓS DAGSINS…
Fær Kvenfélag Mývatnssveitar og fjallkonan Hilda
Kristjánsdóttir fyrir þeirra framlag á 17. júní

Bestu kveðjur
Þorsteinn Gunnarsson, sveitarstjóri
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