Er bíllinn skítugur?
Vantar þig snjómokstur?
Ruslatunnan full?
Áttu fullt af flöskum?
Hringdu þá í okkur!
Við útskriftarhópurinn í Framhaldsskólanum á Laugum
ætlum að bjóða upp á bílaþvott, snjómokstur og fara með
rusl í gáma fyrir smá pening, ekkert fast verð heldur frjáls
framlög.
Svo ætlum við einnig að bjóðast til að sækja flöskur og
dósir heim á bæi fyrir þá sem ekki vilja endurnýta það
sjálfir.
Hafið samband í eitt af eftirfarandi símanúmerum:
Sóley Hulda: 869-4395
Elísabet Ósk: 897-9572
Jón Sigurbjörn: 869-9303
Vonum góðar undirtektir
-Útskriftarhópur FL
Geymið auglýsinguna

Laugardaginn 21.september kl. 21.00 verður fyrsta Dalasvar haustsins.
Spurningaleikur þar sem 2-4 eru í liði. Hvetjum alla til að mæta og
skemmta sér í góðum félagsskap.
Boltinn í beinni:
Laugardagur 22. sept Liverpool - Southampton
Laugardagur 22. sept Chelsea -Fulham
Sunnudagur 23. sept Man.City - Man.Utd.
Miðvikudagur 25.sept. Man.Utd – Liverpool
Deildarbikar

kl. 14:00
kl. 16:30
kl. 15:00
kl: 18.45

Fjölbreytt úrval í versluninni. Opið frá 10 til 20 alla daga út september.
Við minnum einnig á okkur sígildu pizzur og vekjum athygli á að
veitingastaðurinn og verslunin eru alltaf opin samtímis.
Hlökkum til að sjá þig!

Útibú ehf./Dalakofinn Laugum
s. 464-3344

4.Samþykkt um stjórn sveitarfélagsins Þingeyjarsveitar – breyting:
Lögð fram að nýju drög að samþykkt um stjórn sveitarfélagsins með
athugasemdum eftir yfirlestur.
Sveitarstjórn samþykkir drögin með áorðnum breytingum.
5. Fundartími sveitarstjórnar - breyting:
Tekinn til umræðu fundartími sveitarstjórnar. Óskað hefur verið eftir
að fundir sveitarstjórnar hefjist kl. 14:00 í stað 13:00, annan hvern
fimmtudag.
Breyttur fundartími samþykktur til áramóta.
Til kynningar:
Fundargerð 14. fundar stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga:
Fundargerð 244. fundar stjórnar Eyþings:
Fleira ekki gert og fundi slitið 16:35
Ólína Arnkelsdóttir
Margrét Bjarnadóttir
Friðrika Sigurgeirsdóttir
Árni Pétur Hilmarsson

Arnór Benónýsson
Ásvaldur Ævar Þormóðsson
Ásta Svavarsdóttir

Haustfundur Kvenfélags Aðaldæla
Verður haldinn í matsal Hafralækjarskóla
miðvikudagskvöldi 25. sept. kl. 20:30.
Vetrarstarfið rætt.
Hvetjum konur til að mæta með góðar
hugmyndir í farteskinu.
Nýir félagar ávallt velkomnir.
Stjórnin

Hjónaballið á Breiðumýri
verður laugardagskvöldið 12. október.
Nánar auglýst síðar.
Nefndin

FUNDARGERÐ

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar
131. fundur
í Kjarna fimmtudaginn 12. september 2013 kl. 14:00

1.
2.
3.

Dagskrá:
Fundarsetning:
Aðalfundarboð Dvalarheimilis aldraðra sf. og Leigufélagsins
Hvamms ehf.:
Fjárhagsstaða - sjö mánaða stöðuyfirlit:

Til kynningar:
a.
Fundargerð 14. fundar stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga:
b.
Fundargerð 244. fundar stjórnar Eyþings:
Mætt: Ólína Arnkelsdóttir, Arnór Benónýsson, Margrét Bjarnadóttir,
Ásvaldur Ævar Þormóðsson, Friðrika Sigurgeirsdóttir, Ásta
Svavarsdóttir og Árni Pétur Hilmarsson auk sveitarstjóra sem ritaði
fundargerð.
1.Fundarsetning:
Oddviti setti fund. Hann óskaði eftir að tekið yrði á dagskrá undir 4. lið;
Samþykkt um stjórn sveitarfélagsins Þingeyjarsveitar – breyting og
undir 5. lið; Fundartími sveitarstjórnar – breyting.
Samþykkt samhljóða.
2.Aðalfundarboð Dvalarheimilis aldraðra sf. og Leigufélagsins
Hvamms ehf.:
Lögð fram aðalfundarboð Dvalarheimilis aldraðra í Þingeyjarsýslu s.f.
og Leigufélagsins Hvamms ehf. sem haldnir verða þann 18.
september n.k.
Samþykkt að sveitarstjóri fari með umboð Þingeyjarsveitar á báðum
fundunum.
3.Fjárhagsstaða – sjö mánaða stöðuyfirlit:
Lagt fram yfirlit um fjárhagsstöðu sveitarfélagsins fyrstu sjö mánuði
ársins. Fjármálastjóri og aðalbókari mættu til fundarins undir
þessum lið. Fjármálastjóri fór yfir stöðuna og gerði grein fyrir
frávikum.

SLÁTURSALA 2013
Slátursala hefst fimmtudaginn 26.sept.
og lýkur föstudaginn 11.október.
Opið frá: 10:00 > 12:00 og 13:00 > 17:00

Alla virka daga
Mörbrytjun er í boði á þriðjudögum og
fimmtudögum.
Nauðsynlegt er að panta brytjun deginum áður.
Mjög áríðandi er að vörur séu pantaðar fyrirfram
til að tryggja hraða og góða afgreiðslu

Sími í slátursölu: 460-8897
Hollur og góður matur á frábæru verði

Geymið auglýsinguna

37.tbl.
19. sept

2013
20. árg.

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

Vegna framkvæmda við uppsetningu á lyftu í Safnahúsinu
verður nokkur röskun á starfsemi í húsinu næstu vikur.
Bókasafnið á Húsavík
Safnið verður lokað fimmtudaginn 19. sept. og föstudaginn
20. sept.
Vikurnar þar á eftir mega gestir bókasafnsins búast við
einhverri truflun á starfssemi.
Menningarmiðstöð Þingeyinga
Sýningar í Safnahúsinu verða lokaðar a.m.k. frá 18. sept. til
18. okt. (opnun eftir breytingar auglýst síðar)
Héraðsskjalasafn Þingeyinga og skrifstofa
Menningarmiðstöðvar Þingeyinga
Lokað frá 23. sept. – 4. okt.
Við biðjumst velvirðingar á þeim óþægindum sem þetta
kann að valda.
Hlökkum til að bjóða gestum okkar upp á verulega bætt
aðgengi að framkvæmdum loknum.
Menningarmiðstöð Þingeyinga
Bókasafnið á Húsavík
S: 464 1860
S: 464 6165
Netfang: safnahus@husmus.is
netfang: bokasafn@husavik.is
Heimas: www.husmus.is
Heimas: http://bokasafn.nordurthing.is/

Nemendur í uppeldisfræði 303 við Framhaldsskólann
á Laugum hafa tekið að sér að sjá um dagvistun á
meðan tímarnir ,,Þrek og tár” standa í íþróttahúsinu á
Laugum. Tímarnir eru ókeypis og öllum opnir og geta
því foreldrar komið með börnin með sér og þau dvalið
í gæslu á meðan.
Verkefnið er hluti af námi nemenda í uppeldisfræði
303.
Við hvetjum ykkur til að nýta ykkur þessa aðstöðu
-Nemendur í uppeldisfræði 303 við Framhaldsskólann
á Laugum.
Tímarnir eru sem hér segir:

Mánudagar frá
Þriðjudagar frá
Fimmtudagar frá

17:00 til 18:00
16:00 til 17:00
16:00 til 17:00

Æskulýðsstarf í Reykjadal
Líkt og undanfarna vetur, verður æskulýðsstarf á vegum
Einarstaðarkirkju í Reykjadal. Í boði verður tvenns konar starf,
annars vegar TTT-starf (fyrir tíu til tólf ára, 5. til 7. bekk) og
unglingastarf (fyrir 13-16 ára, 8. til 10. bekk). Starfið fer fram í
Vallarhúsinu á Laugum, á miðvikudögum frá 16:00-17:00 og er
opið börnum úr Reykjadal og Aðaldal.
TTT-starfið hefur göngu sína miðvikudaginn 18. september og
verður aðra hverja viku.
Unglingastarfið hefur göngu sína miðvikudaginn 25. september
og verður aðra hverja viku.
Vonumst til að sjá ykkur sem flest
Matthildur Ósk Óskarsdóttir (8466467) og
Rakel Ösp Aðalsteinsdóttir (8665709)

