
Tilkynning 

Kjörfundur í Svalbarðsstrandarhreppi vegna alþingiskosninga 2017 verður 
laugardaginn 28. október 2017 og hefst kl. 10:00.  

Kosið verður í Valsárskóla (gengið inn að sunnan). 

Stefnt er að lokum kjörfundar kl. 18:00 en tekið skal fram að ekki má 
loka kjörstað fyrir kl. 22:00 nema kjörfundur hafi staðið í átta tíma og 
hálftími sé liðinn frá því að kjósandi gaf sig síðast fram.  

Kjósendur eru því hvattir til að mæta nægilega snemma til að tryggja að 
þeir geti greitt atkvæði. Ennfremur eru kjósendur beðnir að hafa skilríki 
meðferðis. 

Nánari upplýsingar um alþingiskosningarnar er að finna á 
http://www.kosning.is/ 

Kjörstjórn Svalbarðsstrandarhrepps 

Næstu rusladagar  

19. október - Gráa / brúna tunnan 
2. nóvember - Gráa / brúna tunnan 
9. nóvember - Græna tunnan 
16. nóvember - Gráa / brúna tunnan 

Ströndungur kemur næst út miðvikudaginn 15. nóvember. 

Skilafrestur á efni í blaðið er til kl. 15:00 mánudaginn 13. nóvember. 

 STRÖNDUNGUR 
18. október 2017 ★ 10. tbl. 5. árg. 

Svalbarðsstrandarhreppur w Ráðhúsinu w Svalbarðseyri w Sími 464 5500 

www.svalbardsstrond.is  w postur@svalbardsstrond.is 



Sorphirða og f lokkun! 

Umhverfisnefnd vill minna á mikilvægi þess að flokka og endurvinna rusl. 
Græna tunnan tekur við endurvinnanlegum úrgangi og má nálgast 
leiðbeiningar um hvað megi setja í tunnuna og hvernig beri að flokka það 
á heimasíðu hreppsins (www.svalbardsstrond.is) undir flipanum þjónusta 
og þar er valin "sorphirða" í valmyndinni til hægri. Rétt flokkun er afar 
mikilvæg því illa flokkað rusl getur flokkast sem almennt og er þá keyrt 
vestur í Húnavatnssýslu til urðunar með tilheyrandi kostnaði. 

Við viljum ennfremur hvetja til góðrar umgengni um gámasvæði 
hreppsins. 

Þar er flokkun ekki síður mikilvæg og rétt að árétta að timburgámurinn er 
einungis fyrir ómálað timbur. Athugið einnig að frauðplast er ekki unnt að 
endurvinna og ber því að kasta því í almennt rusl. 

Svalbarðskirkja 

22. október kl. 11.00 
Sunnudagaskóli. Heimir Ingimars mætir með gítarinn. Mikill söngur, 
saga, Rebbi, kirkjugjöf og djús og dund!! 

5. nóvember kl. 20.00 
Kvöldguðsþjónusta. Snorri Guðvarðsson og Krossbandið flytja trúartengd 
lög eftir Bubba Morthens og Mannakorn. Síra Bolli fléttar listamönnum 
og textum þeirra inn í hugvekju. Kleinukaffi eftir stund. 

Verið velkomin til kirkjunnar!  

  



Þorrablót . . . .Þorrablót.   

Byrjað er að skrá í danskortin svo ekki seinna 
vænna en að við stöndum okkur.  

03-02 2018, þá verður þorrablót. Munið að 
taka daginn frá í tíma. 

Hlökkum til að sjá ykkur. 

Kveðja; Þorrablótsnefndin 

Markaður 

Kæru sveitungar þann 11. nóvember n.k. mun kvenfélagið standa fyrir 
markaði í Valsárskóla líkt og undanfarin ár. Söluborðin eru hugsuð fyrir 
innarsveitarmenn og venslafólk, í boði er ad selja handgert, heimagert og 
flóamarkaðsdót. Borðið mun kosta 1.000,-  

Pantanir og frekari upplýsingar eru hjá Hönnu Dóru í s: 845 4362. 

Markaðurinn verður auglýstur nánar þegar nær dregur, tökum þátt og 
sköpum skemmtilega stemningu.  

Bestu kveðjur Kvenfélag Svalbarðsstrandar 

  



Fjáröflun unglingadeildar Valsárskóla  

**NÝJUNG** Kirkland WC-pappír til sölu 40 rúllur á 5.000 kr. 

Klósettpappír: 48 WC-rúllur 7.000 kr og 24 rúllur 3.500 kr. 

Eldhúspappír: 15 rúllur 3.800 kr. og 5 rúllur 1.300 kr.  

Gæðapappír sem er keyrður heim að dyrum. Til að panta pappír má hafa 
samband við Fjólu Þórhallsdóttur Smáratúni 1, sem tekur við pöntunum í 
síma 892-0773. 

Bókasafn 

Bókasafn Lestrarfélags Svalbarðsstrandar er í Ráðhúsinu á Svalbarðseyri. 
Það er opið á mánudögum kl. 17:00-19:00, en þess utan er hægt að 
komast á bókasafnið þegar skrifstofa sveitarfélagsins er opin.  

Umsjón: Sandra Einarsdóttir w sandra.einars@gmail.com w Sími 462 2144/866 2110 


