
SUMARLOKUN Á SKRIFSTOFU 

Skrifstofur Svalbarðsstrandarhrepps verða lokaðar frá og með mánudeginum 

12. júlí til miðvikudagsins 4. ágúst. 

Hægt er að senda tölvupóst á postur@svalbardsstrond.is og verður erindum 

svarað eins fljótt og kostur er eða hringja í Þórunni Sif GSM: 861 4050. 

SUMARLOKUN BÓKASAFNS 

Bókasafn er lokað frá og með þriðjudegi 27. júlí til og með 3. ágúst. 

Hægt er að senda tölvupóst á lestrarfelag@svalbardsstrond.is. Erindum verður 

svarað eins fljótt og kostur er. 

BRYGGJUHÁTÍÐ 28. ÁGÚST 

Bryggjuhátíð kvenfélagsins hefur verið endurvakin og verður haldin 

laugardagskvöldið 28. ágúst. Takið daginn frá, nánar verður auglýst síðar. 

OPNUNARTÍMI SUNDLAUGAR 

Sundlaugin er opin kl. 16:00–20:00 sunnudaga til fimmtudaga. 

NÆSTU RUSLADAGAR  

22. júlí - Almennt/lífrænt sorp 

5. ágúst - Endurvinnsla og almennt/lífrænt sorp 

19. ágúst - Almennt/lífrænt sorp 
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ÚTISKÓLI AÐ SUMRI 

Námskeið framundan í útiskólanum: 

26.-28. júlí Skátanámskeið 

3.-5. ágúst Álfar og huldufólk 

9.-13. ágúst Sumarsirkus Húlladúllunnar 

18. ágúst Frisbígolfnámskeið 

Útiskólinn er fyrir börn í 1.–4. bekk, börn sem fædd eru árið 2015 eru 

velkomin en forráðamenn þurfa að fylgja þeim.  

Skólinn fer fram þriðjudaga, miðvikudaga og fimmtudaga milli klukkan 13:00 

og 16:15. Ef dagskrá breytist er það auglýst sérstaklega. Börn koma klædd eftir 

veðri og hafa með sér nesti. Við hittumst í Valsárskóla, borðum nestið okkar 

í leiðangrinum og ljúkum ævintýraleiðöngrum í Valsárskóla, nema annað sé 

tilkynnt. Dagskrá getur breyst eftir veðri.  

Skrá þarf á námskeiðin og við óskum eftir því að forráðamenn skrái börn í 

síðasta lagi viku áður en farið er. 

Skráning, upplýsingar um einstök námskeið og verð má finna á heimasíðu 

hreppsins www.svalbardsstrond.is.  

 

 

 

Ströndungur kemur næst út fimmtudaginn 19. ágúst. 

Skilafrestur er til kl. 15:00 þriðjudaginn 17. ágúst.  

Efni sendist á sandra.einars@gmail.com 

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


