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Tunnan

Tunnan

PRENTÞJÓNUSTA
tunnan@tunnan.is

5% 24. tbl. 34. árg.

Sími: 467 - 1288

6 - 12. júlí 2022

www.tunnan.is

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

FRÁ HEILBRIGÐISSTOFNUN
NORÐURLANDS Í FJALLABYGGÐ
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00%Ný símanúmer hjá HSN Fjallabyggð

%

0%

Tekið hefur verið í notkun nýtt símkerfi
hjá HSN Fjallabyggð
• Nýtt aðalnúmer á Siglufirði er: ...432 - 4300
• Beinn sími á deild er: ..................423 - 4390
• Nýtt aðalnúmer á Ólafsfirði er:...432 - 4350

MERKINGAEFNI

www.siglofestival.com

AEFNI

T7-029- MINT

N BLUE

Smíðaskóli
Fjallabyggðar
Smíðaskóli fyrir 7 – 12 ára (árgangur 2010-2015) hefur
verið rekin undanfarinn ár og gengið vel. Hann verður í
boði í báðum byggðarkjörnum. Áætlum að hann verði núna
í tvær vikur frá 11. – 21. júlí, en í fjóra daga báðar vikur
þ.e.a.s. mánud. þriðjud. miðvikud. og fimmtudaga frá
kl.10:00 – 12:00 Ólafsfirði og á Siglufirði frá 13:00 – 15:00.
Smíðaskólinn verður á sömu stöðum og undanfarinn ár.
Börn eiga að hafa með sér verkfæri (hamar og sög)

ætlar þú
að njóta þín
við grillið?
Rafdrifinn snúningsteinn fylgir öllum
Weber Genesis og völdum Weber Spirit
grillum á meðan birgðir endast.

eldi

Eyjólfsson að máli
gi líta á starfsemina í
ldi. Málið snúist fyrst
nnar og henni líði sem
hvert um sig 11 metrar
runum. Flutningurinn
(fyrirtæki sem er með
el undirbúinn. Dýrin
sku vatni eins og þau
Hvert dýr var vigtað
mu 138 fiskar norður,
0 kíló. Það sem búið
hrygnur en eftir er að

Rafvirkjar
Sími: 467 1364 /863 6171

7. tölublað 32. árgangur

Júlí 2022

HELLAN

júlíblaðið
komið út.

Full af efni eins og venjulega.

Ólafsfirði.
Myndir frá Eyþóri.

ðingur frá Þýskalandi,
áratugi við að strjúka
æmt aðferð sem þróuð
em hefur einkaleyfi á
ð við förum að kíkja í
r sem verða stroknar í
gði Eyþór. Hann segir
og hve margar þeirra
t þróast með tímanum
tyrjan er öll komin á
ra fresti, sem sagt að
gja ára fresti.

tt

el með dýrunum og
ar um sinn bústofn.
el með honum. Þessi
að engum fiski verði
okkur enda þessi dýr í
rður um hversu stórt
nar í Hafblikshúsinu
ð fjalla um það. „Það á
segja eftir að ganga frá

Ólafsfirði heldur er
di. Hann er eigandi
þessa dagana að vinna
rgirðingar á þessum

Meðal efnis í blaðinu
Styrjueldið í Ólafsfirði.
Þjóðlagahátíðin á Siglufirði.
Fjölbreytt afþreying í sumar.

FRJÓ Menningrhátíð.
Birgir Gunnarsson í viðtali.
Íþróttafréttir í júní.
Nýr yfirhafnavörður.

Fótboltinn á Sigló.
Kona eins og ég!
Listaverkið Síldartorfan.
Margt fleira.

Þrír bankar
í Arion appinu
Nú getur þú skoðað alla reikninga og kort
í íslenskum bönkum í appinu okkar.

arionbanki.is

Áskrift

kaupauki
Weber snúningsteinn

Áskrift í síma: 467-1288 eða
á netfangið: tunnan@tunnan.is

www.tunnan.is

ELKO ehf. | Lindum - Skeifunni - Granda - Akureyri - Flugstöð | 544 4000 | elko@elko.is

BLACK
PANTONE

MERKI

GRÁSKALI

PANTONE 3

HEILBRIGÐISSTOFNUN
NORÐURLANDS

HSN

PANTONE 7

BLACK

CMYK - FJÓRL

Þjónustumiðstöð Fjallabyggðar
Laus staða
Starfsmaður óskast í þjónustumiðstöð Fjallabyggðar. BLACK

CYAN 40% /

YELLOW 30%

CYAN 84% /

YELLOW 0%

RGB - SKJÁLIT

Fjallabyggð leitar eftir áhugasömum einstaklingi til að sinna
vatns- og fráveitumálum auk annarra almennra verkefna í þjónustumiðstöð.

RED 165% /
BLUE 188%

RED 38% / G

Æskilegt er að starfsmaðurinn hafi iðnmenntun á sviði pípulagna eðaBLACK
vélvirkjun.

BLUE 105%

Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí nk.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

GRÁSKALI

BLACK 100%

BLACK 40%

Sótt er um starfið rafrænt á Rafræn Fjallabyggð.

AVERY BÍLA
NEGATÍFT

Nánari upplýsingar veitir bæjarverkstjóri
Birgir Ingimarsson í síma 893-1467

NEGATÍFT

SVARTHVÍTT

BLACK 0%

FJALLABYGGÐ FAGNAR ÞÉR

BLACK 45%

Fjallabyggð er sveitarfélag nyrst á Tröllaskaga á Norðurlandi. Í sveitarfélaginu, sem telur rúmlega 2.000 í búa, eru tveir þéttbýliskjarnar,
bæirnir Ólafsfjörður og Siglufjörður. Af um 2.000 íbúum sveitarfélagsins búa langflestir í þéttbýliskjörnunum tveimur, Siglufirði og
Ólafsfirði. Milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar er aðeins um 16 km leið um Héðinsfjarðargöng. Mikil náttúrufegurð er í Fjallabyggð og margar
góðar gönguleiðir liggja um sveitarfélagið. Í Fjallabyggð eru tveir leikskólar, grunnskóli, framhaldsskóli og tónlistarskóli.
Góð aðstaða er til íþróttaiðkunar. Í Fjallabyggð eru landsþekkt söfn og menningarlífið blómstrar.
Fjallabyggð er fjölskylduvænt sveitarfélag. Allar upplýsingar um sveitarfélagið er að finna á www.fagnar.is og www.fjallabyggd.is

AVERY BÍLAM

AVERY 7
SVARTHVÍT

AVERY 777-

AVERY 777-

Farið skal eftir reg

