Blak fyrir konur
Blakæfingar kvenna verða að Ýdölum
á mánudögum kl. 17.30 – 19.00 án þjálfara
og á Laugum á fimmtudögum kl. 19.00 – 20.30
með Andra Hnikari Jónssyni þjálfara.
Nánari upplýsingar veitir
Kristjana í s: 8449003
Byrjum strax

LAUGABÍÓ
Sýnir myndina FROST
Fimmtudagskvöldið 13. september kl.20:00.
MIÐAVERÐ KR 1500.Bönnuð börnum yngri en 16 ára.

Menningar- og viðurkenningasjóður KEA
auglýsir eftir styrkumsóknum
Styrkúthlutun tekur til eftirfarandi flokka:
o Til einstaklinga, félaga eða hópa sem vinna að mikilvægum
menningarmálum á félagssvæðinu. Um getur verið að ræða málefni á
sviði félagsmála, minja, lista og almennt þeirra málefna sem flokkast
sem menning í víðtækri merkingu.
o Til þátttökuverkefna á sviði menningarmála. Í þessum flokki er
horft til stærri verkefna á sviði menningarmála á félagssvæði KEA.
o Til ungra afreksmanna á sviði mennta, lista og íþrótta eða til
viðurkenninga fyrir sérstök afrek s.s. á sviði björgunarmála. Í þessum
flokki skulu umsækjendur vera yngri en 25 ára og búsettir á
félagssvæði KEA.
o Styrkir til íþróttamála. Markmiðið er að stuðla að því að sem flest
börn og unglingar eigi kost á íþróttaiðkun og að íþróttamenn eða lið
sem skara fram úr geti stundað markvissar æfingar og sótt mót við sitt
hæfi. Einnig falla hér undir verkefni sem eru til þess fallin að stuðla að
heilbrigðum lífstíl almennings eða snúa að uppbyggingu á aðstöðu til
íþróttaiðkunar.
Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér nánari útlistun á
úthlutunarflokkum og reglugerð sjóðsins á heimasíðu KEA
www.kea.is
Umsóknarfrestur er til 30. september 2012. Nauðsynlegt er að fylla
út umsóknareyðublað sem nálgast má á heimasíðunni eða á skrifstofu
KEA, Glerárgötu 36, 600 Akureyri.

OPIÐ HÚS

37.tbl.
13. september

2012
19. árg.

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

Laugardaginn 15 september kl: 13.00 - 17.00
Ferðaþjónustan Einishús ehf hefur tekið í notkun 2
glæsileg sumarhús að Einarsstöðum í Reykjadal, og býður
þér að koma að skoða laugardaginn 15 september milli
KL: 13 og 17. Húsin eru hönnuð og byggð af m2hus ehf
og mun aðili frá þeim verða á staðnum.
www.M2hus.is
www.einishus.com

Við höfum nú hafið vetraropnun. Hún er þannig:
Mánudaga - miðvikudaga: 10-18
Fimmtudaga - laugardaga: 10-20
Sunnudaga: 12-17
Við viljum nota tækifærið og þakka öllum sem komu á ársafmælið
þann 1. september. Við munum halda áfram að þjónusta sveitunga
okkar eins og okkur er best kostur og ef þið hafið einhverjar séróskir,
endilega spyrjið hvort við getum uppfyllt þær.
Við munum til að mynda vera með til sölu úrvals sjófrystan fisk, kjúkling, lambakjöt, ferskt grænmeti og ávexti ásamt miklu úrvali af pakkavöru og hreinlætisvörum.

Kynningarfundur vegna deiliskipulags í Brekku Aðaldal.
Almennur kynningarfundur skv. 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010 vegna deiliskipulags íbúðarbyggðar og
ferðaþjónustusvæðis í Brekku Aðaldal verður haldinn n.k.
föstudag 14. september kl. 16:30 í veitingahúsinu á Brekku.
Skipulagsfulltrúi Þingeyjarsveitar

Eins og venjulega sýnum við leiki á breiðtjaldinu okkar.
Næstu leikir eru:
Laugard 15.sept. kl.11.45 Norwich - West Ham
Laugard 15.sept. kl. 15.00 Man.Utd - Wigan
Laugard 15.sept. kl. 16.30 Sunderland - Liverpool
Sunnud 16.sept. kl. 15.00 Reading - Tottenham
Verið ávallt velkomin,
Dalakofinn / Útibú ehf.
s. 464-3344

