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Skilafrestur fyrir auglýsingar
í TUNNUNA
er til kl. 12.00 á þriðjudögum.

Samgöngumálafundur
A - listans
Ólafsfirði & Siglufirði
A listi jafnaðarfólks og óháðra efnir til opins fundar um
samgöngumál:
Hjá Kaffi Klöru fimmtudaginn 5. maí kl 20.00
Í sal Einingar-Iðju Siglufirði föstudaginn 6. maí kl 20.00

* Kynnum stefnu okkar í m.a. jarðgangamálum og
segjum frá stöðu mála
* Hvernig eigum við að vinna jarðgangamálum
framgang?
* Hvenær geta framkvæmdir við Fljótagöng hafist?
* Hvenær geta framkvæmdir við ný Ólafsfjarðargöng
hafist.
Hvetjum bæjarbúa til að fjölmenna og kynnast stefnu
okkar og ræða stöðu mála.
Boðið verður upp á veitingar á staðnum.

X-

A

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi

Súpufundur
lést á Heilbrigðisstofnuninni
á Siglufirði
í Bakaríinu
Gísli Árdal Antonsson

28. apríl. Útförin fer fram frá Siglufjarðarkirkju

Guðmundur Ingi Guðbrandsson,

laugardaginn 7. maífélagsklukkan
13:00
og vinnumarkaðsráðherra,

Guðrún
Olga Gísladóttir
Hrönn Gísladóttir

og Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir,
þingmaður Vinstri grænna, bjóða
Hannesdóttir
til súpufundar í Bakaríinu á Siglufirði,
fimmtudaginn 5. maí frá kl. 12-13.

Þorvaldur Hreinsson.
Hvetjum íbúa
til að koma
Sigurður
Óli Guðmundsson.

græjur fyrir
Tilkynning frá Bókasafni
fermingarbörn
Fjallabyggðar
á öllum aldri
Það má
• skila
Nú erfermingargjöfum
að hefjast innleiðing á nýju bókasafnskerfi á landsvísu. Gegnir verður
með skilamiða
til 30.í þeirri
júní mynd sem við þekkjum hann og nýr Gegnir byggður á
lagður niður
kerfi sem heitir „ALMA“ tekur við. Af þessum sökum verður skert þjónusta
frá mánudeginum 9. maí* og þar til í byrjun júní.

og ræða málin.

• Útlán og skil verða þó áfram möguleg og engin breyting verður á
opnunartíma safnanna.

Göngum lengra

• Önnur þjónusta eins og til dæmis að senda tölvupóst til lánþega til að minna
á skil, verður ekki í boði eins og verið hefur undanfarið.

Barnabörn og barnabarnabörn.

Útför
Kolbrúnar Ástu Jóhannsdóttur
fer fram frá Ólafsfjarðarkirkju
7. maí kl. 13:00.
Blóm og kransar afþakkaðir.
Þeir sem viljast minnast hennar er bent á Hornbrekku.

Matur og næring
frískaogaffjölskylda.
eldri kynslóðinni
Sveinn fyrir
Magnússon

• Til að auðvelda innleiðingu nýja kerfisins viljum við biðla til lánþega sem eru
í vanskilum með bækur að skila inn bókunum sem leynast í hillum og
skúffum, til og með 7. maí verða ENGAR SEKTIR .
• Kynning á nýja kerfinu verður sett á heimasíðu bókasafnsins um miðjan maí.

Félagsþjónusta Fjallabyggðar býður öllum 60 ára og eldri upp á fræðsluerindi
um mat og næringu föstudaginn 6. maí nk. kl. 10:30 í sal Menntaskólans á
Tröllaskaga
í Ólafsfirði
13:00 sama dag í Ráðhúsinu á Siglufirði 2. hæð.
Öflugur
og vel búinn fjölnota
prentariog
og kl.
skanni

PIXMA TS 6350

með 5 blekhylkjum. Þráðlaust netsamband.

Fyrirlesari er Fríða Rún Þórðardóttir næringarfræðingur og

kr. 21.900,- hlaupari til 40 ára.

TunnanFríða Rún starfar í Veitingaþjónustu Landspítala og sem verktaki hjá
Reykjavíkurborg, VIRK og World Class. Auk þess að þjálfa hlaupahóp
s:467-1288

Víkings og vinna að ýmiss konar fræðslu og félagsmálum á sviði íþrótta,
astma og ofnæmis. Fríða Rún á og rekur heilsuvefsíðuna Heilsutorg.is
og er að vinna að annarri MS gráðu í næringarfræði með áherslu á fæði
eldri kynslóðarinnar sem rannsóknarverkefni.

www.tunnan.is

Stjörnmerkt * dagsetning gæti breyst
ELKO ehf. | Lindum - Skeifunni - Granda - Akureyri - Flugstöð | 544 4000 | elko@elko.is

Nú er vor í lofti
og sumar í nánd

Opinn íbúafundur í Tjarnarborg
með fulltrúum framboða til sveitarstjórnar í Fjallabyggð
Fjallbyggð býður íbúum til opins íbúafundar í tilefni komandi
sveitarstjórnarkosninga, mánudaginn 9. maí kl. 19:30 í Tjarnarborg.
Fyrirkomulag fundar:
• Framsaga framboða

Stýrihópur um heilsueflandi samfélag í
Fjallabyggð vill hvetja íbúa til hreyfingar og
heilbrigða lífhátta.
Íbúar eru sérstaklega hvattir til að nota virkan
ferðamáta og taka þátt í landsátakinu Hjólað í
vinnuna sem hefst 4. maí nk.
Stýrihópur um heilsueflandi samfélag.

10 mínútna framsaga hvers framboðs.

• Pallborð.

Þrír fulltrúar frá hverju framboði sitja í pallborði og svara spurningum úr sal.

• Lokaorð.

5 mínútna lokaorð.

Fundarstjóri: Ingvar Erlingsson
Íbúar eru hvattir til að fjölmenna á fundinn og eiga samtalið við
frambjóðendur.
Léttar kaffiveitingar.

Siglufjarðarkirkja
8. maí, á mæðradaginn:
Kl. 17.00: Kertamessa á rólegu
nótunum.
Sjáumst.

Sigurður Ægisson

Tunnan í næsTu viku!

Skilafrestur fyrir auglýsingar í Tunnuna, fyrir kl. 12.00 á þri.

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi
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Útför
Kolbrúnar Ástu Jóhannsdóttur
fer fram frá Ólafsfjarðarkirkju
7. maí kl. 13:00.
Blóm og kransar afþakkaðir.
Þeir sem viljast minnast hennar er bent á Hornbrekku.

Matur og næring fyrir fríska af eldri kynslóðinni
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júní sem við þekkjum hann og nýr Gegnir byggður á
kerfi sem heitir „ALMA“ tekur við. Af þessum sökum verður skert þjónusta
frá mánudeginum 9. maí* og þar til í byrjun júní.

• Útlán og skil verða þó áfram möguleg og engin breyting verður á
opnunartíma safnanna.
• Önnur þjónusta eins og til dæmis að senda tölvupóst til lánþega til að minna
á skil, verður ekki í boði eins og verið hefur undanfarið.
• Til að auðvelda innleiðingu nýja kerfisins viljum við biðla til lánþega sem eru
í vanskilum með bækur að skila inn bókunum sem leynast í hillum og
skúffum, til og með 7. maí verða ENGAR SEKTIR .
• Kynning á nýja kerfinu verður sett á heimasíðu bókasafnsins um miðjan maí.

Sveinn Magnússon og fjölskylda.

Félagsþjónusta Fjallabyggðar býður öllum 60 ára og eldri upp á fræðsluerindi
um mat og næringu föstudaginn 6. maí nk. kl. 10:30 í sal Menntaskólans á
Tröllaskaga í Ólafsfirði og kl. 13:00 sama dag í Ráðhúsinu á Siglufirði 2. hæð.
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Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
UTANKJÖRFUNDARATKVÆÐAGREIÐSLA
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna sveitarstjórnakosninga þann 14. maí
2022 er hafin og fer m.a. fram sem hér segir:
• Siglufjörður, Gránugötu 6, mán. til fim. kl. 9:00 - 15:00 og föstud. kl.
9:00 – 14:00.
Um helgar er opið kl. 10:00 -13:00. Á kjördag er opið kl. 10:00 - 12:00.
• Dalvíkurbyggð: Ráðhúsinu, 2. hæð, alla virka daga kl. 10:00 - 12:00.
• Akureyri, Glerártorgi, alla virka daga kl. 10:00 - 18:30.
Um helgar er opið kl. 11:00 - 15:00. Á kjördag er opið kl. 10:00 - 17:00.
• Hrísey: Skrifstofu Akureyrarbæjar í Hrísey, þriðjudaga og fimmtudaga,
kl. 8:30- 11:30.
• Grímsey: Skrifstofu kjörstjóra, Magnúar Þórs Bjarnasonar, skv.
samkomulagi.
Kjósendur skulu hafa meðferðis gild persónuskilríki (ökuskírteini, vegabréf eða
nafnskírteini).
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla á stofnunum er
www.syslumenn.is og innan viðkomandi stofnana.

nánar

auglýst

á

Ósk um atkvæðagreiðslu í heimahúsi vegna sjúkdóms, fötlunar eða
barnsburðar, skal vera skrifleg og studd vottorði lögráða einstaklings um hagi
kjósandans. Umsóknareyðublað má nálgast hjá embættinu og á kosningavef
dómsmálaráðuneytisins www.kosning.is. Umsókn skal hafa borist eigi síðar en
kl. 10:00 tveimur dögum fyrir kjördag, eða fimmtudaginn 12. maí kl. 10:00.
Samhliða fer fram íbúakosning í sveitarfélaginu Hornafirði um nýtt aðal- og
deiliskipulag í Innbæ á Höfn. Nánari upplýsingar um kosninguna má finna á
www.hornafjordur.is.
Almennar upplýsingar um atkvæðagreiðslu utan kjörfundar má finna á
kosningavef dómsmálaráðuneytisins.
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Svavar Pálsson

