Útboð nr. 20172
Rekstur mötuneys í Kröﬂu
Landsvirkjun óskar eir lboðum í rekstur mötuneys í Kröﬂu
samkvæmt útboðsgögnum nr. 20172
Ve%vangsskoðun fer fram í Kröﬂustöð þriðjudaginn 1. apríl 2014 kl.
11:00
Útboðsgögn er hægt að nálgast á útboðsvef Landsvirkjunar utbod.lv.is
Tilboðum skal skila l Landsvirkjunar, Háaleisbraut 68, 103 Reykjavík,
fyrir klukkan 12:00 miðvikudaginn 16. apríl 2014 þar sem þau verða
opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.

Dansáhugafólk sem og
félagar í Harmonikufélagi
Þingeyinga athugið.

Það verður dansæfing í Ljósvetningabúð
Föstudaginn 4. apríl frá kl.20.30-22.30.
Allt dansáhugafólk velkomið. Kostar aðeins kr.500.
Harmonikufélag Þingeyinga.

Útboð nr. 20168
Þeistareykjavirkjun
Vatnsveita á Þeistareykjum
Landsvirkjun óskar e&ir lboðum í lagningu vatnsveitu frá
vatnstökusvæði við Skildingahól inn á fyrirhugaða stöðvarhússlóð
Þeistareykjavirkjunar í Þingeyjarsveit samkvæmt útboðsgögnum
nr. 20168.
Í megindrá/um felst verkið í lagningu vatnsveitu, sem er um 4,7 km,
frá vatnstökusvæði við Skildingahól inn á fyrirhugaða stöðvarhússlóð
Þeistareykjavirkjunar.
Stærð
aðveitulagnar
er
500 mm. Fyrirhuguð lega aðveitunnar er í vegöxl Þeistareykjavegar.
Um er að ræða alla jarðvinnu og fullnaðarfrágang vatnsveitulagnar
ásamt rafstrengjum og ídrá/arrörum 6arskiptalagna. Hlu af verki er
lögn á foreinangraðri stálpípu fyrir hitaveitu að stöðvarhúsreit og
vinnubúðum, ásamt strenglögnum og lheyrandi jarðvinnu.
Helstu magntölur eru:
Skurðgrö&ur 15.500 m3
PE 100 vatnsveitulögn ø500 , lengd 4.740 m
Foreinangraðar hitaveitulagnir DN40 l DN100, lengd
1.100 m
Strengir og ídrá/arrör 8.500 m
Söndun með lögnum og strengjum, skurðlengd 5000 m
Verkinu skal að fullu lokið 26. september 2014
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar, h/p://
utbod.lv.is
Tilboðum skal skila l Landsvirkjunar, Háaleisbraut 68, fyrir klukkan
12:00 þriðjudaginn 8. apríl 2014 þar sem þau verða opnuð kl. 14:00
sama dag og lesin upp að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Útboð nr. 20169

Þeistareykjavirkjun
Jarðvinna á svæði Þeistareykjavirkjunar
Landsvirkjun óskar eir lboðum í jarðvinnu á virkjunarsvæði
fyrirhugaðrar Þeistareykjavirkjunar í Þingeyjarsveit samkvæmt
útboðsgögnum nr. 20169.
Í megindrá%um felst verkið í upptekt og frágangi á svarðlagi, greri,
jarðvegsskiptum og landmótun á fyrirhugaðri stöðvarhúslóð og
skiljustöðvarlóð Þeistareykjavirkjunar. Gera þarf heimreið inn á lóðina,
jarðvegsskipta fyrir mannvirkjum og lögnum, byggja upp
stöðvarhúsplan, gera vegslóða, vinna skeringar og landmótun og ganga
frá röskuðu yﬁrborði með svarðlagi. Auk þess er hlu af verkinu að
ganga frá öllum lögnum sem lagðar verða undir fyrirhuguðum sökklum
stöðvarhúss auk annarra lagna á svæðinu, meðal annars fráveitulagna
ásamt brunnum.
Helstu magntölur eru:
Gröur jarðvegsyﬁrborðs, svarðlags 30.000 m3
Gröur fyrir mannvirkjum, vegum og plönum 50.000 m3
Fleygun / sprengingar 30.000 m3
Burðarfyllingar 50.000 m3
Yﬁrborðsfrágangur með svarðlagi 40.000 m2
Verkinu skal að fullu lokið 10. október 2014
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar, h%p://
utbod.lv.is
Tilboðum skal skila l Landsvirkjunar, Háaleisbraut 68, fyrir klukkan
12:00
ﬁmmtudaginn
10. apríl 2014. þar sem þau verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Hattabingó –
sunnudaginn 30. mars kl. 14
Foreldrafélög Þingeyjarskóla halda bingó í Hafralækjarskóla
sunnudaginn 30. mars kl. 14.
Fjöldi glæsilegra vinninga.
Hattaþema.
Spjaldið kostar kr. 700, tilboð 3 spjöld kr. 1.500.
Veitingar seldar á góðu verði.
Athugið: Ekki er posi á staðnum.
Styrktaraðilar:
Mjólkursamsalan, Ölgerð Egils Skallagrímssonar , Sel-hótel, Daddi‘s pizza,
Kaffi Borgir, Hótel Laxá, Djulsdesign, Snyrtipinninn, Skóbúð Húsavíkur,
Bókverslun Þórarins Stefánssonar, Safnahúsið, Borgarbíó, Skautahöllin,
Leikfélag Akureyrar, Ferðaþjónustan Narfastöðum, Orkuskálinn Húsavík,
Kaskó, Töff föt, Keiluhöllin, Dalakofinn, Fuglasafn Sigurgeirs, Bryggjan,
Leikdeild Eflingar, Norðurpólinn,

Kæru lesendur og auglýsendur
Nú er Hlaupastelpan gefin út á fimmtudögum
og því rennur skilafrestur auglýsinga út á

þriðjudögum

kl. 15:00.☺

Messa Þóroddsstað
Félagsvist
Þriggja kvölda félagsvist verður í Skógum
mánudagskvöldið 31. mars, 7. og 14. apríl nk og
hefst kl 20:30 öll kvöldin.
Allir velkomnir

Almenn guðsþjónusta verður á Þóroddsstað
næstkomandi sunnudag 30 mars klukkan 14:00.
Allir velkomnir.
Að athöfn lokinni verður haldinn Aðalsafnaðarfundur.
Venjuleg fundarstörf.
Safnaðarstjórn.

Spilanefnd Bjarma

ATH. Goðafossmarkaður ehf auglýsir!!

Sunnudagaskóli á Einarsstöðum

Fyrsta vörumóttaka ársins verður
laugardaginn 5. apríl
frá kl. 13.00-17.00
Það er vöntun á Small peysum og húfum.
GV. nefndin

Sunnudagaskóli verður á Einarsstöðum næstkomandi
sunnudag, 30. mars klukkan 11:00. Bangsar og Brúður
velkomin, svo og mannfólk.
Séra Þorgrímur.

12.tbl.
27. mars

2014
21. árg.

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

Árshátíð Litlulaugaskóla.

Árshátíð Litlulaugaskóla verður haldin
fimmtudagskvöldið 3. apríl kl. 20:00 á Breiðumýri.
Sýnt verður leikritið Ávaxtakarfan í leikstjórn Arnórs
Benónýssonar og tónlistarstjórn Péturs Ingólfssonar þar
sem allir nemendur skólans taka þátt auk skólahóps
Krílabæjar. Eftir sýningu verða kaffiveitingar í umsjón
foreldra og síðan stiginn dans fram eftir kvöldi.
Miðaverð kr. 2000 fyrir fullorðna, frítt fyrir börn á grunn- og
leikskólaaldri.
Athugið ekki posi á staðnum.
Nemendur í 8. og 9. bekk verða með sjoppu á ballinu.
Allir velkomnir.
Athugið! Stefnt er að aukasýningu á verkinu sumardaginn
fyrsta 24. apríl, nánar auglýst síðar

