
NÝIR STARFSMENN Í LEIKSKÓLANUM ÁLFABORG 

Í apríl hófu þrír nýir starfsmenn störf við leikskólann 

Álfaborg. Þetta eru þær Margrét Jensína Þorvalds-

dóttir, leikskólastjóri, Hanna Sigurjónsdóttir, leik-

skólakennari og Svetlana Beliaeva, leiðbeinandi. 

Hanna og Svetlana eru búsettar í sveitarfélaginu, 

Margrét Jensína hefur verið búsett á höfuðborgar-

svæðinu undanfarin ár en er nú flutt aftur til 

Akureyrar. Allar þrjár eru þær góð viðbót við 

öflugan hóp starfsmanna. Tveir starfsemnn eru á 

leið eða komnir í fæðingarorlof og mörg verkefni 

sem bíða nýrra starfsmanna og nýs stjórnanda. Við, starfsmenn 

Svalbarðsstrandarhrepps, bjóðum þær hjartanlega velkomnar til okkar og 

óskum þeim velfarnaðar í starfi. 

STARF UMSJÓNARKENNARA 

Auglýst hefur verið laus staða umsjónarkennara við 

Valsárskóla. Upplýsingar um starfið má finna á heima-

síðu sveitarfélagsins www.svalbardsstrond.is og er 

ráðið í starfið til eins árs, með möguleika á framlengingu.  Umsóknarfrestur er 

til 30. apríl 2020. 

NÆSTU RUSLADAGAR  

16. apríl - Endurvinnsla og almennt/lífrænt sorp 

30. apríl - Almennt/lífrænt sorp 

14. maí - Endurvinnsla og almennt/lífrænt sorp 
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UMHVERFISDAGUR 23. MAÍ 

Á fundi umhverfis- og atvinnumálanefndar 

Svalbarðsstrandarhrepps, 10. mars 2020 var 

ákveðið að Umhverfisdagur Svalbarðs-

strandarhrepps yrði haldinn laugardaginn 

23. maí. Dagurinn verður með hefð-

bundnum hætti en gert er ráð fyrir að 

honum ljúki á gámasvæðinu með grillveislu. Vonandi verður Víðir búinn að 

samþykkja veislur eins og þessa og við sjáumst hress og kát 23. maí, tilbúin til 

þess að hreinsa umhverfið okkar. 

GÁMASVÆÐIÐ 

Á síðasta ári var skrifað undir samning við nýjan þjónustuaðila, TERRA um 

sorphirðu í Svalbarðsstrandarhreppi. Hér fylgir yfirlit yfir þau viðmið sem hafa 

þarf í huga við flokkun sorps og á heimasíðu fyrirtækisins er að finna ýtarlegar 

upplýsingar: https://www.terra.is/static/files/et-flokkun-a4-terra.pdf 

Á næstu vikum eiga notendur eftir að verða varir við breytingar á gámasvæðinu 

og sumar þeirra hafa þegar litið dagsins ljós og trufla suma notendur. Það er 

viðbúið að það taki tíma að venjast þeirri uppröðun gáma sem nú er í gildi en 

við viljum biðja notendur um að fylgjast með þeim merkingum sem er að finna 

á svæðinu um leið og við lofum betri merkingum á næstu vikum. Í undirbúningi 

er að stýra aðgangi að svæðinu og setja meiri kröfur á notendur um að flokka 

sorpið rétt. Rúmdýnur eiga t.d. varla heima í járnagámi svo dæmi sé tekið. Í 

byrjun júní verður vonandi komin mynd á það fyrirkomulag sem verður á 

gámasvæðinu, merkingar orðnar betri og allt gert til þess að auðvelda notendum 

að losa sig við sorpið á rétta staði.  



 

  



VERKEFNI SUMARSINS 2020 

Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps er að 

undirbúa lista þeirra verkefna sem farið 

verður í sumarið 2020. Á fjárhagsáætlun var 

gert ráð fyrir viðhaldsverkefnum á húsnæði 

Valsárskóla og Álfaborgar auk þess sem gert 

var ráð fyrir að haldið yrði áfram gatnagerð 

við Bakkatún og í sumar yrði gata lögð að 

Bakkatúni nr. 17 og nr. 20. Síðustu daga hefur sveitarstjórn unnið að því að 

auka við þau verkefni sem þegar var búið að ákveða og er þá sérstaklega horft 

til þess að fjölga viðhaldsverkefnum. Sveitarstjórn fundar í þessari viku 

(16.04.2020) og eftir þann fund er gert ráð fyrir að listi verkefna verði birtur á 

heimasíðu sveitarfélagsins. Opnað verður fyrir umsóknir í Vinnuskólann í lok 

vikunnar og viðbúið að verkefni starfsmanna sumarsins verði mörg. 

 

Ströndungur kemur næst út fimmtudaginn 14. maí. 

Skilafrestur á efni er til kl. 15:00 þriðjudaginn 12. maí. 

Umsjón: Sandra Einarsdóttir  sandra.einars@gmail.com  Sími 866 2110 


