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Bókasafn
Bókasafnið er opið á mánudögum kl. 17:00-19:00, en þess utan er hægt að
komast á bókasafnið þegar skrifstofa sveitarfélagsins er opin.

Næstu rusladagar
20. mars
- Almennt sorp
3. apríl
- Almennt sorp
10. apríl
- Endurvinnsla
Íbúar eru minntir á að taka ruslapoka upp úr tunnum á almennum sorpdögum og að tryggja aðgengi að endurvinnslutunnum þá daga sem hún er
tæmd.

Páskabingó
Páskabingó foreldrafélags Valsárskóla verður haldið í Valsárskóla laugardaginn 12. apríl kl. 12:00.
Stjórnin

Ströndungur kemur næst út þriðjudaginn 15. apríl - skil 11. apríl.
Svalbarðsstrandarhreppur ! Ráðhúsinu ! 601 Svalbarðseyri ! Sími 462 4320
www.svalbardsstrond.is ! postur@svalbardsstrond.is

Starf við ræstingar í Leikskólanum Álfaborg.
Laus er til umsóknar staða við ræstingar í Leikskólanum Álfaborg. Um er að
ræða 7 klst. á viku. Vinnutími er miðvikudaga og föstudaga eftir kl. 16, 3,5
tímar í hvort skipti. Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af ræstingastörfum og geti hafið störf 4. apríl 2014. Umsóknum skal skilað til Bryndísar
Hafþórsdóttur skólastjóra á skrifstofu leikskólans Álfaborgar, Svalbarðseyri,
601 Akureyri eða í tölvupósti á netfangið bryndis@svalbardsstrond.is. Bryndís
svarar einnig fyrirspurnum um starfið. Umsóknarfrestur er til 24. mars 2014.
Starf við heimaþjónustu
Svalbarðsstrandarhreppur óskar eftir að ráða starfsmann/starfsmenn til að
sinna heimaþjónustu á þremur heimilum eldri borgara, alls 15 klst. á mánuði
(2 x 2½ klst. á hverjum stað).
Til greina kemur að ráða einn starfsmann í þjónustu við öll heimilin.
Viðkomandi þarf/þurfa að geta hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt
kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og Einingar-Iðju. Umsóknum
skal skilað á skrifstofu sveitarfélagsins í Ráðhúsinu eða í tölvupósti á netfangið
postur@svalbardsstrond.is.
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Svalbarðsstrandarhrepps og í síma
462 4320.
Álfaborg
Núna í mars hafa Álfaborgarar verið að vinna með uppgötvun í
tengslum við námskránna, við höldum því áfram í apríl og maí.
Eins og undanfarin ár erum við í samvinnu við Safnasafnið. Í því felst að búa
til listaverk af trjám fyrir Safnasafnið sem verða til sýnis þar í sumar.
Við erum einnig að vinna í Grænfánaverkefninu sem er alþjóðlegt verkefni til
að auka umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í skólum. Í gegnum vinnu
þessa verkefnis læra börnin að flokka, hugsa vel um umhverfið og margt
fleira. Við stefnum að því að fá að flagga fjórða Grænfánanum í september.

Við hérna í Álfaborg erum alveg í skýjunum og mjög stolt vegna umfjöllunar
um sölusýningu okkar í Safnasafninu sem birtist í Akureyri vikublað síðasta
fimmtudag. Það er mjög gaman og hvetjandi að fá svona lof.
Lífið gengur sinn vanagang hér og allir ánægðir með hækkandi sól.
Verkefnislýsing vegna deiliskipulags nýrrar íbúðarbyggðar á
Svalbarðseyri
Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps hefur auglýst verkefnislýsingu vegna
vinnu við deiliskipulag nýrrar íbúðarbyggðar á Svalbarðseyri, á spildu úr landi
Meðalheims norðan núverandi byggðar. Skipulagssvæðið nær yfir íbúðarsvæði Íb4 í Aðalskipulagi Svalbarðsstrandarhrepps 2008-2020 og svæði V1
fyrir verslun og þjónustu. Það afmarkast af Svalbarðseyrarvegi, íþrótta- og
skólasvæði og farvegi Valsár í suðri, helgunarsvæði Þjóðvegar 1 í austri,
brekkurót í vestri og landamerkjum Meðalheims í norðri.
Verkefnislýsing vegna deiliskipulags Þórisstaða
Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps hefur auglýst verkefnislýsingu vegna
vinnu við deiliskipulags Þórisstaða í Svalbarðstrandarhreppi vegna frekari
uppbyggingar á ferðajónustu. Skipulagssvæðið er skilgreint sem svæði fyrir
verslun og þjónustu, V4, í Aðalskipulagi Svalbarðsstrandarhrepps 2008-2020.
Mörk þess eru landamerki við Þórisstaða við Leifshús í norðri, veghelgunarsvæði þjóðvegar 1 í austri, landamerki við Gautsstaði í suðri og lína dregin
þvert yfir landið 200 metrum vestan veghelgunarsvæðisins í vestri.
Verkefnislýsingarnar liggja frammi til skoðunar á skrifstofu sveitarfélagsins og
á www.svalbardsstrond.is.

Litið um öxl
Þessi umfjöllun birtist í Íslendingi í nóvember árið 1952.
Traktoranámskeið á Svalbarðseyri
Á Svalbarðseyri stendur nú yfir þriggja vikna námskeið í meðferð traktora, en forstöðumaður
þess og kennari er Eirik Eylands vélfræðingur, sonur Árna G. Eylands stjórnarráðsfulltrúa.
Náði blaðið tali af honum í fyrradag og spurði hann frétta af námskeiðinu
— Námskeið þetta er haldið að tilhlutun Búnaðarfélags Svalbarðsstrandar, en formaður þess
er Sigurjón Valdimarsson í Leifshúsum. Fer kennslan fram í sláturhúsi Kaupfélags Svalbarðseyrar.
— Og þátttakan í námskeiðinu?
— Hún er svo góð, að ekki verður fleirum að komið. Sækja það um 20 manns, flest ung
bændaefni en annars menn á öllum aldri.
— Og hvað er þeim kennt?
— Fyrst og fremst meðferð og hirðing traktora, svo og smávegis viðgerðir, svo að þeir geti
orðið sjálfum sér nógir með flestar minniháttar viðgerðir á þeim. Traktorarnir eru teknir
sundur, hreinsaðir og lagfærðir og síðan settir saman aftur. Er námskeiðið þannig aðallega
verklegt, en auk þess jöfnum höndum veitt nokkur munnleg fræðsla um búvélar almennt.
— Hafið þér áður haldið slík námskeið?
— Já, ég hef haldið nokkur slík námskeið áður víðsvegar um land, og eftir því sem traktoraeign bændanna eykst, vex jafnframt eftirspurnin eftir slíkum námskeiðum. Vélanefnd ríkisins
leggur fram ókeypis kennslu, en ég er starfsmaður hennar. Ég tel eigendum búvéla nauðsynlegt að þekkja nokkuð til vélanna og réttrar meðferðar þeirra og því meira, sem þær verða
almennari eign bændanna. Það er bæði sparnaður á tíma og fé, ef þeir, sem vélarnar nota,
geta tekið þær sundur til hreinsunar og sett þær aftur saman og gert við minni háttar bilanir,
sem fyrir kunna að koma. Sérstaklega er þetta nauðsynlegt með traktorana.
-— Liggja fleiri slík námskeið fyrir í vetur?
— Já, strax að þessu námskeiði loknu fer ég til Sauðárkróks og held þar annað traktoranámskeið, sem Búnaðarsamband Skagfirðinga hefur óskað eftir.
Eirik Eylands hefur unnið hjá Vélanefnd ríkisins síðan um áramót 1949-50. Vélfræðinám sitt
stundaði hann við Oslo teniskeskole.
Svalbarðsströnd er með allra bezt ræktuðu héruðum þessa lands, og munu rúml. 20 traktorar
vera í hreppnum, en það svarar sem næst til þess, að traktor sé á hverri jörð, - að nýbýlum
undanskildum.
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